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TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ…

Posvícení v Albrechticích připadá vždy na první neděli po Václavu,
nicméně hlavní program se koná na
fotbalovém hřišti vždy v sobotu před
tím. Díky tomu letošní oslava posvícení vyšla přesně na 28. září. Kdo chtěl,
mohl si tak sváteční den užít se vším
všudy – ráno se v kostele sv. Jana Křtitele konala posvícenská mše, v poledne se v obou hospodách podávaly
pečené posvícenské kačenky a odpoledne odstartoval v areálu fotbalového
hřiště v Borku program s podtitulem
„oslava příchodu podzimu“.
Když se řekne posvícení v Albrechticích, vybaví se mi zlatým sluncem
zalité hřiště v Borku, fotbalové derby
s Novou Vsí a Krbova kačenka. Jen
málo mi v mých představách v tento
sváteční den chybělo k dokonalosti –

snad jen víno, káva a něco sladkého.
A tak se v mé hlavě začal rodit plán.
Co takhle pozvat po vzoru různých
jarmarků a poutí k nám na posvícení
nějaké stánkaře?
Víno a burčák k začátku podzimu
patří zcela neodmyslitelně. Jenže který vinař bude ochotný harcovat se až
z Moravy v hlavní sezóně na malou
venkovskou akci? Za tip a kontakt
musím poděkovat místostarostce
Aleně Mylerové. Vzpomněla si, jak
báječná vína vozí na týnišťský swingový festival Adámkovo vinařství. Jak
jsem brzy zjistila, pan Adámek má
náš kraj rád, a přestože on sám dorazit
nemohl, protože měli vinobraní v plném proudu, vyslal svou dceru a syna,
kteří ho zdárně zastoupili. Přivezli vynikající vína i burčáky a s úsměvem

hostili každého, kdo se u jejich stánku
zastavil.
Dál jsem oslovila hradeckou pražírnu a výrobnu čokolády JORDI’S,
tam jsem ale neuspěla. Prý na takové
akce vůbec nejezdí. Naštěstí mi ale
prozradili, že jen o ulici vedle od jejich
prodejny je pražírna kávy LamCafé,
a její majitel Patrik Lamka prý často
na akce kromě své kávy vozí i výrobky
JORDI’S. Paráda, dvě mouchy jednou
ranou. Také pan Lamka vyslal své zástupce, kteří nám celé odpoledne vařili výbornou kávu a cappuccino.
A pak jsem na módní přehlídce
v Týništi narazila na Janu Doskočilovou, která peče vynikající cukroví –
zdravé i hříšně sladké, plné čerstvého
ovoce a kvalitních surovin. Požádala
jsem ji o účast – a ona souhlasila. Ta

nekončící zásoba rozličných dobrot,
kterou s sebou přivezla, snad uspokojila každého mlsouna.
A nakonec jsem na konci srpna narazila na farmářských trzích na paní
Jiřinu Novotnou – seděla za svým kolovrátkem, předla a její manžel prodával její pletené a háčkované výrobky.
Okouzleně jsem se odvážila zeptat,
odkud jsou – a dostala jsem překvapivou odpověď – z Nového Města
nad Metují. To přece není od nás tak
daleko, nechcete přijet na naše krásné
posvícení? Jenže před paní Novotnou
byly královéhradecké dožínky a netušila, jestli by vůbec měla čím stánek
u nás naplnit. A tak jsme se domluvily, že si po dožínkách zavoláme.
… pokračování na str. 2
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Tušíte správně, i paní Novotná přijela a její stánek se těšil velké návštěvnosti. Oba manželé rádi každému
vyprávěli o své práci a paní Novotná
ukazovala téměř uměleckou práci
s kolovrátkem.
K tomu bylo třeba myslet i na děti,
děkujeme proto panu Zdeňkovi Pilbauerovi, že přivezl úžasný skákací
hrad Remax, který byl během celého odpoledne plný dětí, a paní Haně
Adamcové, která se postarala o tvořivý koutek, kde si pod její taktovkou
nejen děti mohly vyrobit draka. Zajímavé bylo určitě i vyzkoušet si virtuální realitu, se kterou dorazili zaměstnanci společnosti Tlapnet.
V žádném případě mě ani nenapadlo narušit tradici a připravit
místní o oblíbené fotbalové derby
s Novou Vsí. Spolu s předsedou SK

Albrechtice nad Orlicí Jiřím Špačkem
jsme změnili vlastně jen detaily. Pokud jste na posvícení byli, viděli jste
to sami – hlavní fotbalový zápas se
hrál na půl hřiště, 2 x 15 minut. V poločase sehráli na ještě menším hřišti
zápas oranžoví proti bílým – báječní
hráči a hráčky albrechtické fotbalové
přípravky – děkujeme oběma Milošům Koblmüllerům – jejich trenérům. Hlavní zápas skončil 5:4 pro
Albrechtice. Následovala nová disciplína, kterou jsme povolali především
pro zábavu veřejnosti, ale ukázky se
chopili hráči Albrechtic a Nové Vsi –
v zorbing fotbalu, který skončil (snad
ne tak vážným) zraněním Jardy Zemana, vyhrála Nová Ves 1:0. Před tradiční přetahovanou to tedy bylo 1:1.
Jenže jak známo, v přetahované mají
dlouhodobě navrch novoveští. Letos
to bylo trochu dramatičtější, chvilku

to vypadalo, že Albrechtice výhru
„urvou“, ale nakonec nás Nová Ves
přetáhla, a tím získala putovní posvícenský pohár.
Už po hlavním zápase k tomu všemu začala hrát naše oblíbená kapela
Koplaho Band s dixielandovými i dechovkovými melodiemi, které celé
posvícení úžasně dobarvily. Úžasný
kapelník Pavel Plašil bavil i různými
průpovídkami mezi písněmi a nám
bylo jen líto, že kvůli dlouho slíbenému hraní na jiné štaci museli odjet už
před šestou hodinou večer.
Nutno říct, že v té době byly už
vyprodané všechny porce vynikající
na Hřibinách pečené kachny, skoro
všechny řízky s bramborovým salátem, stánkaři také balili a odjížděli
domů, přesto na hřišti stále posedávalo a povídalo si mnoho lidí… Byl to
ode mě risk, ba dokonce opovážlivost,

změnit zajeté zvyky, ale jak už jsem
mockrát říkala, tradice a historie mají
inspirovat, ne svazovat. Tentokrát se
to snad podařilo a posvícenský program se vám líbil. Účast byla obrovská, za což všem přítomným děkuji.
Děkuji také všem, kdo se podíleli na
zajištění celé akce, bylo jich mnoho,
především v hospodě a na trávníku.
Za finanční podporu děkujeme obcím Albrechtice nad Orlicí a Nová
Ves a MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. Poděkovat musím také svému muži, který po čas příprav a nakonec i během
psaní tohoto článku musí zastávat některé domácí práce a starat se o děti.
Tak snad pro příští rok vychytáme i ty nejmenší mušky a zase spolu
prožijeme krásné zlaté posvícenské
odpoledne.
Eva Králová
předsedkyně kulturní komise

ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
Vážený pane starosto,
v srpnu měl být znám výsledek diagnostického měření technicky nejpoškozenějšího inundačního mostu mezi Albrechticemi n.
O. a Týništěm n. O. Jak tedy měření
dopadlo?
Ano, výsledky měření, které provedla společnost MDS projekt Vysoké Mýto, jsme obdrželi. Podle
závěrečné zprávy z měření se jedná
o první inundační most za hlavním
mostem přes řeku Orlici, což se dalo
předpokládat. Provedeným měřením se zjistilo, cituji ze zprávy:
„Konstrukce je staticky neurčitá.
Na takové konstrukci je obtížné reálně definovat nově vzniklé klouby
a uvolněné vazby vzniklé degradací.
Protože degradace konstrukce globálně mění statické schéma na zatížení průřezů, není jednoznačně definovaná velikost zatížitelnosti v čase.
Konstrukce vykazuje vysokou degradaci. Nelze tedy jednoznačně definovat, jakou zatížitelnost by mohla
mostní konstrukce dosáhnout po
rekonstrukci. Proto bude nutné po
návrhu a provedení rekonstrukce
stanovit zatížitelnost.
Po praktické stránce se zkouškou
dospělo k závěru, že most nelze zatěžovat jako dosud. Nově budou
moci na most vjíždět pouze vozidla,
jejichž zatížení na nápravu bude do
5t. Celková váha vozidla pak nesmí
přesáhnout 15t. Tato změna v povoleném zatížení mostu bude nově vyznačena dopravními značkami.
Výše uvedeným snížením nosnosti mostu již nemohou přes most
jezdit ani velké autobusy zajišťující
veřejnou hromadnou dopravu. Z tohoto důvodu se mění i jízdní řády.
Doporučuji proto se před jízdou autobusem seznámit s novými časy od2

jezdů a příjezdů jednotlivých spojů.
Některé spoje budou do Týniště n. O.
jezdit přes Borohrádek a Čestice (informace o dopravním omezení v autobusové dopravě najdete na jiném
místě ve zpravodaji). Jízdné se sice
nezvýší, ale časy dojezdu do Týniště
n. O. se několikrát prodlouží. Stejný
problém je i u vozidel IZS a vozidel
zajišťující svoz odpadů apod. O tom
jsme informovali již dříve.
O dalším průběhu řešení této situace budeme průběžně informovat.
V průběhu prázdnin byla opravena ulice Na Písku. Proběhla oprava
podle stanoveného harmonogramu?
Musel jste řešit i nějaké připomínky
ze stran občanů?
Tak jako na každé liniové stavbě
i na této se muselo operativně řešit
několik drobností. Všechny souvisely s likvidací dešťové vody ve
vztahu k výškovým poměrům v ulici. Největším problémem byl malý
podélný i příčný spád komunikace
a nesouměrné výškové založení stávajících podezdívek plotů, vjezdů na
pozemky i samotných domů, které je
na pravé a levé straně silnice velmi
rozdílné. Doufám však, že se nám
společně s dodavatelem a projektantem podařila najít varianta, která
bude funkční. Všechny změny prováděné v průběhu opravy měly vliv
i na harmonogram průběhu prací.
I přes všechny změny se podařilo ve
smluvním termínu dodělat rozhodující část opravy - chodník, těleso
komunikace, včetně vsakovacího
systému dešťové vody z komunikace i hrubé terénní úpravy a úklid.
Bohužel, vlivem změny počasí a nedostatku stavebních kapacit na trhu
se nedaří dodavateli dodělat finální
vrstvu na komunikaci, což je dvojitý
zásyp kamennou drtí s asfaltovým

prostřikem. Tato část stavby je subdodávkou od jiné specializované firmy, která je v dosažitelné vzdálenosti
jediná.
Co se týče připomínek občanů ke
stavbě, tak těch jsem osobně řešil velmi málo. Spíš bych řekl, že si občané
řešili připomínky přímo s dodavatelem anebo žádné vážné neměli.
Každý majitel dotčené nemovitosti
je před zahájením každé stavby, kterou připravujeme, dopředu písemně
informován o jejím průběhu a také
o tom, že má jakékoliv připomínky
nebo dotazy řešit se mnou, případně
s panem Kupkou – referentem majetkové správy. Je věcí každého, zda-li tak učiní, či nikoliv.
Zastupitelstvo obce Vás na posledním zasedání pověřilo vznést
dotaz na odbor dopravy KÚ Královéhradeckého kraje, jaká je koncepce dopravy na území Královéhradeckého kraje v souvislosti
s napojením automobilové dopravy
na silnici I/35 a dálnici D11 a informovat odbor o tom, že se nechceme
stát tranzitní obcí ve směru na I/35
a D11. Mohl byste občanům přiblížit o jakou problematiku se jedná?
Jak jsem již dříve při různých příležitostech zmiňoval, v souvislosti
s plánovanou opravou silnice II/305
mezi Týništěm n. O. a naší obcí,
může po její realizaci dojít k nárůstu
automobilové dopravy v naší obci.
Vzhledem k tomu, že se město Borohrádek postavilo proti výškové
a šířkové úpravě viaduktu ve městě,
vzrostla reálně hrozba, že se staneme tranzitní obcí pro osobní i nákladní dopravu ve směru na novou
dálnici D35, dálnici D11 a silnici
I/35. Původní koncept dopravy totiž počítal s propojením silnice I/11
a I/35 právě přes Borohrádek po sil-

nici I/36. V naplnění této koncepce
však stojí dodnes v cestě viadukt
v Borohrádku, pod kterým kamióny
neprojedou.
Pokud by padlo omezení nosnosti
na mostech z Týniště n. O., je reálné, že se veškerá doprava přesune na
silnici II/305 a III/3051 (Týniště n.
O. - Chvojenec). Má-li být do roku
2022-23 dokončena dálnice D35
z Opatovic n. L. do Časů, budeme na
nejkratší trase mezi hlavními tahy
silnic I/11 (Hradec Králové - Ostrava) a novou dálnicí D35, D11 a silnicí I/35. Proto je správné, že i někteří
občané se o tuto možnou realitu začínají zajímat a jmenovitě pan Martin Andres vznesl na zastupitelstvo
obce dotaz, jaký je v této věci postoj
obce.
I přesto, že součástí projektů na
výstavbu přeložky silnice z Týniště
do Albrechtic i na opravu komunikace Pardubické (silnice III/3051),
je již nyní pamatováno na zajištění
bezpečnosti chodců a cyklistů, je
důležité vědět, jak si stát, potažmo
Královéhradecký kraj představují organizovat dopravu na našem území.
Zastupitelstvo dalo také jasně najevo,
že si nepřeje, aby se naše obec stala
tranzitní obcí pro nákladní dopravu
ve směru na výše uvedené dopravní
tepny. V tomto duchu jsem, s vědomím všech zastupitelů, odeslal dotaz
na odbor dopravy Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. O odpovědi a vývoji situace v této problematice, budeme průběžně informovat.
Dále Vás zastupitelstvo obce pověřilo k zajištění kontroly provedení
kanalizace v ulici Poštovní pomocí
kamerového systému. Vyskytly se
tedy nějaké stížnosti na funkci vybudované kanalizace?
…pokračování str. 3
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Konkrétně se jedná o problémy s dešťovou kanalizací v části
komunikace Poštovní. Splašková
kanalizace je v pořádku. Vzhledem k nulovým spádům a vysoké
spodní vodě v ulici Poštovní bylo
od samého počátku přípravy stavby
komunikace problém, kam odvést
dešťové vody. Protože jsme nechtěli všechny povrchové vody svést do
potoka, který má velmi omezenou
průtočnou kapacitu, zvolili jsme po
dohodě s projektantem silnice variantu vsakování dešťových vod. Jak
se ukazuje, ne v celé délce silnice je
toto řešení schopné odvést přívalové srážky. Proto dochází ve spodní
části komunikace, od jejího napojení na komunikaci Tyršovu, k jejímu krátkodobému zatopení. Tento
stav v omezené míře znepříjemňuje
užívání komunikace i přilehlých
nemovitostí. Proto jsem obdržel
od zastupitelstva obce úkol, ověřit,
zda provedení dešťové kanalizace je
v souladu s projektem. Kamerovou
kontrolou se ověřilo, že je vše podle
projektu.
Nyní nezbývá, než navrhnout
doplňkové řešení, jak zlikvidovat
přívalové srážky dešťové vody, anebo situaci neřešit, protože běžné
srážky je kanalizace schopna pobrat.
O dalším postupu musí rozhodnout
zastupitelstvo obce, neboť jakékoliv
úpravy dešťové kanalizace budou
stát peníze, které je nejprve nutné
schválit v rozpočtu obce.
Když je řeč o kanalizaci, ráda
bych se ještě zeptala, zda bude obec
dále pokračovat ve výstavbě kanalizace v těch částech obce, kde dosud
ještě není?
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že obec
požádá DSO Křivina o pokračování
výstavby kanalizace v místech, kde
ještě není vybudovaná. Vzhledem
k tomu, že Královéhradecký kraj
plánuje v příštích letech uskutečnit
opravu komunikace Pardubická,
rozhodlo zastupitelstvo obce, že prioritním úsekem, kde by se pokračovalo ve výstavbě kanalizace, je právě
tato ulice. V současné době o našem požadavku jednám s projekční
kanceláří i s vedením DSO Křivina.
O výsledku jednání budu informo-

vat v příštím vydání zpravodaje.
Rád bych v této souvislosti řekl
i všem dalším vlastníkům nemovitostí, kteří se dosud nemohou na
kanalizaci připojit, že zájmem obce
je vyřešit odkanalizování pokud
možno všech nemovitostí. Protože
se budou muset řešit specifické problémy každé nemovitosti nebo částí
ulice individuálně, rozhodlo zastupitelstvo obce o etapovém postupu
výstavby. Nejvyšší prioritu má nyní
ulice Pardubická. Následovat budou určitě i další lokality. Rychlost
realizace těchto dílčích staveb bude
záviset na dohodě o způsobu jejich
financování v DSO Křivina a také
na průběhu přípravy staveb. V některých případech i na vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům.
Na webových stránkách obce
jsme zveřejnili aktualizovanou studii rozmístění parcel a komunikací
v lokalitě Pod Strání. Jaký bude teď
následovat postup, kdy získá obec
stavební povolení?
Protože k původnímu řešení byly
v rámci územního řízení vzneseny připomínky z řad občanů, bylo
územní řízení zastaveno.
V současné době se zpracovává nová projektová dokumentace
k novému územnímu řízení, která
by měla být hotova do dubna 2020.
Pak bude zahájeno nové územní řízení. V případě, že proběhne úspěšně a získáme územní rozhodnutí na
stavbu, bude se zpracovávat projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení. Jak vidno, postup přípravy nebude příliš rychlý a nyní nelze
říci, kdy bude možné zahájit vlastní
stavbu.
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu
Albrechtice n. O. Mohl byste občanům stručně přiblížit, co návrh
změny obsahuje?
Těch změn je několik. Některé
změny rozšiřují nebo mění využitelnost stávajících ploch určených
k výstavbě pro širší spektrum staveb.
Nově se do územního plánu vkládají
pozemky potřebné ke stavbě dvojkolejného železničního koridoru
z Chocně do Týniště n. O. Podstatnou změnou je také převedení pozemků potřebných ke stavbě přelož-

ky z Týniště n. O. do Albrechtic n. O.
z rezervy do návrhu územního plánu. Touto změnou budou vytvořeny
lepší podmínky pro řešení majetkoprávních problémů provázejících
dosavadní přípravu stavby. Investor
stavby – Královéhradecký kraj, bude
moci v přípravné fázi stavby využít

nových zákonných možností, např.
bude moci v souladu se stavebním
zákonem provést vyvlastnění dotčených pozemků.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Berounská

 Opravená ulice Na Písku

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OD LISTOPADU 2019
31. 3. 2020 svážen směsný komudých popelnic bude uskutečněn ve
V souvislosti s nastavenými pranální odpad každý týden.
středu 27. 11. 2019.
vidly pro nakládání s odpady v naší
obci i novými povinnostmi obcí 2. Od 1. 12. 2019 bude až do 4. Hospodářský dvůr na návsi bude
od 2. 11. 2019 otevřen pouze od
31. 3. 2020 zajišťován sběr bioodpodle zákona o odpadech a souvise9.00 hodin do 11.00 hodin.
padů prostřednictvím velkoobjejících vyhlášek vám sdělujeme náslemového kontejneru umístěného 5. Hospodářský dvůr bude od prodující informace:
since 2019 až do odvolání uzavřen.
na prostranství před kostelem.
1. Poslední svoz bioodpadů z hně- 3. Od 1. 12. 2019 bude až do 6. V souladu s vyhláškou 210/2018

Sb. bude od 1. 1. 2020 v obci zaveden sběr kuchyňských olejů
a tuků. Speciální kontejner bude
umístěn na stanovišti u samoobsluhy. Odpadní jedlé oleje a tuky
musí být do kontejneru vkládány
v uzavřených PET nádobách.
Obecní úřad
3
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NÁŠ DOMOV JE JEN JEDEN
Žijeme v době, kdy témata jako
znečišťování planety, globální oteplování, či třídění odpadu, jsou naším
každodenním chlebem. Proto jsme
se, v rámci akce Ukliďme Česko, rozhodli nebýt lhostejní k naší malebné
vesničce a alespoň částečně ji zbavili
odpadů, kterými ji zdejší obyvatelé
i náhodní kolemjdoucí zahrnují.
Nedělního rána dne 22. září v Albrechticích proběhla, ve spolupráci
s organizací Ukliďme Česko, akce
Ukliďme Albrechtice. Ukliďme Česko
je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
Odpočatí a plni nadšení uklidit
toho co nejvíce jsme se sešli v celko-

vém počtu 13 osob včetně 3 dětí na
hřišti v Borku, kde jsme se následně
rozdělili do dvou týmů, jeden tým
uklízel les v Borku a druhý les Pod
březinou (mezi ulicemi Na Písku
a V Borku). A věřte, že jsme odpadu
našli opravdu hodně. Na každém druhém kroku jsme nacházeli nedopalky
od cigaret. Doslova na každém kroku
jsme našli obal od hašlerky. Řekněme,
že asi nějaký pejskař má rád hašlerky
– to by se dalo pochopit, ovšem mohl
by si jejich obaly odnášet domů. Odpady ale nebyly jen z nejbližší minulosti, našli jsme i obal od bonbonů,
které pamatuje moje maminka, když
byla hodně malá, či zakopaný obal od
starého Pikaa.
Vedlo nás to k zamyšlení, kolik

odpadků jen tak odhodíme na zem,
a jak to dopadá, pokud se to opakuje a odpad se hromadí v lese, na poli,
všude. Jak tím ubližujeme naší krásné přírodě, kterou chceme ponechat
dále krásnou i dalším generacím.
Každý týden, když odnáším
z domu velkou tašku, která přetéká
plasty a vysypávám její obsah do plasty přeplněné popelnice, si pohrávám
s otázkou, k čemu mi tolik plastů je.
Opravdu potřebuji kupovat potraviny, které jsou všechny zabalené
v plastovém obalu? Potřebuji si na
každý rohlík vzít jiný igelitový pytlík,
který hned doma vyhodím? Ne, nepotřebuji. Snažím se používat látkové
pytlíky. Když vidím okurky zabalené
v plastovém obalu, prostě si je ne-

koupím, protože nebudu podporovat
dodavatele potravin, kteří balí okurky
do plastového obalu. Radši si připlatím za okurku bez plastového obalu.
Tím se snažím, ač opravdu nepatrně,
pomáhat naší planetě. Samozřejmě
také třídím všechny odpady: plast,
papír, sklo, kov i bioodpad. Tímto
vás žádám, pokuste se, co bude jen
ve vašich silách, pomoci naší přírodě
a zachovat ji stejně krásnou i našim
dětem.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem zúčastněným za jejich
aktivitu při nedělním úklidu. Příště
se k nám můžete také přidat – na jaře
plánujeme úklid okolí Orlice.
za organizátory Eva Mocová

(ZA)CHRAŇME ALBRECHTICE
Obec Albrechtice nad Orlicí vyniká
velkou přírodní rozmanitostí. Z východu je obklopena nivou řeky Orlice,
ze západu pak k obci přiléhají písčité bory a borové doubravy, na které
dále navazují květnaté bučiny. Přímo
v intravilánu obce, v okolí obecního
úřadu, pak najdeme písčité trávníky
s význačnou květenou.
I přes tuto výraznou rozmanitost
se však můžeme setkat s některými
nepříznivými vlivy, které zásadně
ovlivňují místní přírodu. V posledních letech většinu našeho území

trápí nedostatek srážek a dlouhotrvající sucho, které se odráží na hladině
podzemní vody.
Přitom lze některými jednoduchými a nenáročnými způsoby ovlivnit
zadržování dešťové vody. Jedná se
především o změnu kosení trávníků.
Není to tak, že by se trávníky ve městech neměly kosit vůbec, ale je vhodnější nekosit tak často a především
kosit na „vyšší stupeň“, aby nedošlo
k narušení drnu. Vyšší trávník samozřejmě zachytí více vody, pomaleji
vysychá a hlavně poskytuje útočiště

 Břehy protipovodňové hráze nad elektrárnou
zarostly původními lučními druhy.
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většímu počtu rostlin a živočichů.
Dalším problémem, který trápí většinu měst, jsou černé skládky. Ať už
komunálního, nebo biologického odpadu. Proto v rámci celorepublikové
akce Ukliďme Česko proběhla v Albrechticích akce Ukliďme Albrechtice.
Odpoledne téhož dne měla proběhnout také debata, při které mělo dojít
k založení občanské iniciativy (ZA)
CHRAŇME ALBRECHTICE. Podmiňovací způsob je v této větě proto,
že jsme se na místě sešli jen tři, včetně
mě. Snad byl zvolen jen špatný ter-

mín, snad někoho přemohl stud.
Věřím, že většina z vás by mohla
přijít se zajímavými nápady na změnu přístupu k životnímu prostředí
v obci. Pokud máte zájem zabývat se
tématy, jako je výsadba ovocných alejí,
obnovení přelovů či obecního potůčku a vyvíjet společně tlak na lesníky,
zemědělce nebo pracovníky Povodí Labe a krajského úřadu, zkusíme
v zimě uspořádat další společné setkání. Budu se těšit na debatu s vámi.
Jan Doležal

 Květnaté trávníky u kostela v obci
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V ALBRECHTICÍCH VYCHOVÁVAJÍ MALÉ TECHNOLOGY
Automatizace a robotizace už není
hudba daleké budoucnosti, ale každodenní součást našich životů. Stále
více podniků přechází na automatizovanou výrobu, s čímž souvisí rostoucí
počet firem zabývajících se vývojem
chytrých softwarů, robotů a dalších
technologií. Dá se předpokládat, že
počet pracovních pozic v technických
oborech strmě poroste. Proto je důležité vzdělávat naše děti v této oblasti
už od raného věku. V malé východočeské obci Albrechtice nad Orlicí
si tento fakt uvědomili a založili zde
Technologický klub TKAC – „Tékáčko“, který učí děti a mladistvé pracovat s robotickými stavebnicemi a moderními technologiemi a připravuje je
tak na budoucí výzvy na trhu práce.
Klub se nezaměřuje jen na kon-

krétní technologie. Snaží se svým svěřencům ukázat na společných projektech, vzájemně si pomáhat, inspirovat
se a především v sobě objevit skrytý
talent. Jak zakladatelé sami uvádějí, nejedná se o klasický kroužek, ale
o volnočasovou praktickou dílnu, kde
si mládež vyzkouší projekty od návrhu až po realizaci. Tékáčko mohou
navštěvovat jak úplní začátečníci, tak
i ostřílení elektrotechnici. Důležité je
zde především nadšení a zápal pro
technologie.
Dílna je velice dobře vybavená.
Z moderních technologií zde mají
děti k dispozici např. 3D tiskárnu, ruční 3D scanner, CAD systémy, programovatelný šicí stroj, robotickou ruku,
2D grafické programy, řezací plotr či
CNC frézu. Pro milovníky skládaček

stavebnic zde nechybí LEGO nebo
legendární česká stavebnice MERKUR. Tékáčko nabízí i možnost práce
s nářadím v elektrodílně nebo programování Arduina. V současné době se
připravují dokoupit gravírovací a řezací laser, sublimační tiskárnu, vstřikovací stroj, vakuový lis či stolní stereolitografickou tiskárnu. Pomyslnou
třešničkou na dortu pak jistě bude
souprava pro rozšířenou realitu, která podpoří a rozvine tolik potřebnou
a žádanou kreativitu….
Tékáčko se stalo jedním z laureátů čestného uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2018 (www.
vizionari.cz), v jehož rámci naše
sdružení Czechinno letos už devátým rokem objevuje a oceňuje inovativní počiny v českém podnikání

Zahájili jsme vítězstvím!
V září jsme zahájili další rok naší
činnosti. Jsme rádi, že se k nám přidaly další děti, a to i ze vzdálenějších
obcí. Hned jsme je také vzali na první
společnou soutěž „Talenty pro firmy“,
pořádanou Krajskou hospodářskou
komorou při Prezentaci středních
škol a zaměstnavatelů. V pátek
4. 10. 2019 se v Rychnově nad Kněžnou představila 3 naše družstva,
složená z 10 Tékáčkových dětí, 8 studentů Střední školy - Podorlického
vzdělávacího centra Dobruška a jejich pedagogů. Kapitány družstev byli
vždy zástupci spolupracujících firem,
Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Alpha

Vehicle Security Solutions Czech
s.r.o. a ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Zástupce poslední jmenované firmy, pan Lukáš Trejtnar dovedl
svůj tým k vítězství. Naši kluci Jirka
Brič, Maxmilián Tulach a Tomáš
Frydrych tak společně s Janem Blažkem, Janem Munzarem a Matějem
Lovětínským z Dobrušky postupují
do krajského kola, které se uskuteční
15. listopadu v Aldisu Hradci Králové. Klukům budeme držet palce,
aby postoupili i do celostátního kola!
Moc děkujeme našim lektorům, kteří
děti připravují - Mileně Vilímové, Jirkovi Jasanskému a Martinu Merclovi.

Podzim v Tékáčku
Pro podzimní období připravilo
Tékáčko řadu novinek. Zeptali jsme
se na ně manažerky Tékáčka paní
Zuzany Drahošové.
„Novinkou letošního podzimu
je možnost využití nových zařízení,
která jsme během léta pořídili. Jde
např. o další 3D tiskárny, stereolitografickou tiskárnu, tiskárnu na potisk textilu, řezací a gravírovací laser,
3D scanner či rozšířenou realitu.
Další robotické stavebnice a programovatelné jednotky pak umožňují
práci více dětem naráz, což určitě
uvítají nejen naši členové, ale i ostatní děti, které se k nám přihlásily na

s významným technologickým,
ekonomickým anebo sociálním
přínosem. Odbornou porotu na
aktivitách Technologického klubu Albrechtice zaujala kombinace
pro-technologického nadšenectví
a vyjednávacích schopností jeho zakladatelů s patriotismem a přináležitostí k regionu. Kombinace těchto
dvou faktorů způsobila, že Tékáčko
se pro obyvatele Albrechtic stalo významným technologickým i sociálním přínosem a zapůsobilo jako velmi efektivní počin v oblasti rozvoje
technického vzdělávání mladé, ale
i střední a nejstarší generace obce
jejího okolí.
(převzato z magazínu Technologické
agentury ČR TA.DI, červenec 2019)

podzimní prázdniny“.
Další novinku je pak možnost pro
dospělé, kteří si mohou vždy v úterý a čtvrtek od 17:45 do 19:45 přijít
vyzkoušet jednotlivá zařízení, naučit
se s nimi pracovat a realizovat vlastní projekty a nápady.
„Kdo si bude chtít připravit něco
na Vánoce, ať už ozdoby či nějaké
dárky, může se těšit na sobotu 23. 11.
a 30. 11. “ dodává paní Drahošová.
Více se o připravovaných akcích
dozvíte na stránkách https://www.
tekacko.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/tekacko.
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NA RYCHNOVSKU SE ROZPADÁ REGIONÁLNÍ CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ

Od 1. 7. 2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro
vodné a stočné, tzn. končí plošná
solidarita napříč regionem provozovaným společností AQUA
SERVIS, a.s. Nekončí však solidarita některých větších měst vůči

malým, zpravidla spádovým obcím, vznikají však současně skupiny obcí uplatňujících společnou
cenu – cenové unie. V případě
dodávky pitné vody tak vzniklo 5
cenových unií (Rychnov a obce,
Dobruška a obce, Kostelec a Tut-

leky, Císařská studánka a Dřížná,
Doudleby a Záměl) a 5 samostatných cen pro vodné uplatňovaných
v rámci svazku obcí Tichá Orlice,
Obecní voda, Křivina a obcí Bolehošť a Lípa nad Orlicí. Kromě
spádovosti měla na vznik cenových unií nemalý vliv propojenost
jednotlivých vodovodů a ochota
k vzájemné osobní spolupráce.
U vody odpadní je situace odlišná, neboť systémy nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace
a čistírny odpadních vod bude mít
svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro
stočné. Cena vody bude v konkrétním území odrážet reálné náklady
spojené s její výrobou, dodávkou,
odvedením a čištěním.
Na většině území odběratelé
rozpad regionální ceny nepocítí
a cena vody minimálně pro celý
rok 2019 zůstane stejná. V prvním
pololetí roku 2019 ještě docházelo

u ekonomicky neefektivních systémů k jejímu dotování ze strany systémů ekonomicky silnějších. Pro druhé pololetí někteří
vlastníci vodovodů a kanalizací
„podrželi“ cenu vody na stejné
úrovni. Provoz vodárenské infrastruktury bude i nadále zajišťovat
v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s. „Pro roky
následující by však vodovodní či
kanalizační systém měl generovat
dostatek finančních prostředků
pro jeho udržení v řádném stavu
pro budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset klást důraz na
nákladově efektivní provoz a cenu
vodného a stočného vnímat jako
zdroj finančních prostředků pro
provádění oprav a rekonstrukcí vodohospodářského majetku“,
dodala Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti AQUA
SERVIS, a.s.

VODA NESMÍ BÝT POLITIKUM
Můj dnešní komentář reaguje či
spíše doplňuje text generální ředitelky akciové společnosti AQUA
SERVIS Ing. Ivety Doležalové, který
naleznete uvnitř čísla. V letošním
roce skutečně probíhaly a probíhají
přípravy na změny, které nastanou
od nového roku. Se změnami jednotlivých postojů v regionu v souvislosti s rozpadem jednotné ceny
pro vodné a stočné se náš místní
Dobrovolný svazek obcí Křivina, ve
kterém figuruje město Týniště nad
Orlicí a obec Albrechtice nad Orlicí, rozhodl dále kráčet a fungovat
samostatně. Členové DSO Křivina chtěli již v minulosti několikrát
navýšit nájemné, ze kterého hradí
opravy a částečně i investice svého
vodohospodářského majetku. Tento
požadavek by se nepřímo promítl
i do zvýšení ceny vodného a stočného. To však na jednáních cenové
komise nikdy neprošlo. Z vody se
jednoduše stalo politikum, což je
pochopitelně špatně. Jasně, že se to
před voliči nehodí, zvyšovat ceny
za vodu, řešme to jinak, sanujme
náklady na údržbu vodovodů a kanalizací to třeba z rozpočtu města.
Nakonec se to ve finále nelíbilo nikomu a regiocena se zhroutila.
Tady si dovolím říci jednoduchou pointu. Je samozřejmě jasné,
že vlastníci infrastruktury, kteří
mají hodně odběratelů na relativně
krátkém rozvodu, jsou na tom mnohem ekonomicky lépe než majitelé
dlouhých řadů na obcích s malým
počtem připojených obyvatel. To je
prostá matematika. A k tomu sloužila i ta solidarita těch velkých s těmi
malými, respektive ekonomicky sil6

nějších se slabšími. A to je v současnosti někde již minulostí. DSO
Křivina chtělo onu solidaritu zachovat, leč za jiných ekonomických
podmínek. Nepodařilo se. Po všech
možných jednáních a pokusech
o zachování stejné plošné ceny na
území okresu, která však nevedla ke
společné dohodě, považuji naše rozhodnutí o naprosté samostatnosti za
zcela správné. Samostatnost povede
i k lepšímu přehledu o ekonomice
samotné a tím pádem i k místnímu
samostatnému rozhodování.
DSO Křivina jasně deklarovala, že
chce i nadále spolupracovat s provozovatelem naší vodohospodářské
infrastruktury, tedy se společností
AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad
Kněžnou. Máme velice dobré zkušenosti s místním střediskem a jeho
lidmi, jejichž práci vysoko hodnotím. Sama společnost, která v letošním roce oslavila čtvrtstoletí od
svého vzniku, představuje progresivní firmu s orientací na koncového
zákazníka a jasnou představou do
budoucna. I ona se však bude muset
s eventuálním dopadem současného
vývoje optimalizovat a přizpůsobit
se vzniklým změnám.
Není však žádným tajemstvím, že
tento druh smluvního partnerství
do budoucna někteří okresní hráči
nepodporují. Jejich eventuálním odchodem by se mohly prodražit a logicky se prodraží pro zbytek vlastníků náklady na režii při provozování
vodohospodářské soustavy. Určitě
bude nezbytné, dle vývoje ekonomiky a potřebných nákladů na údržbu
jednotlivých soustav, upravit v budoucnu cenu za vodné a stočné

pro obyvatelstvo. Nehledě na to, že
právě kvůli nesmyslnému politikaření s voliči se již sedm posledních
let v regionu nezvýšilo nájemné
inkasované vlastníky soustav. Přitom během této ekonomicky pozitivní doby jiné energie několikrát
bez mrknutí oka navýšily cenu. Dle
mého mínění a dosavadním postřehům je opravdu nezbytné tuto věc
kolem vody odpolitizovat. Cena
vody pro mě osobně není a nebude
žádnou politickou či předvolební šarádou, protože bych si musel opravdu připadat směšně. Cena vody má
stejný ekonomický základ jako cena
každé jiné energie. Voda je z pohledu života nenahraditelná a všichni
s ní musíme nakládat jen svědomitě,
což nám se vztyčeným prstem naznačuje již nějakou dobu probíhající
období sucha.
Ale zpátky k číslům. Výše nájemného je pro každý svazek naopak
jedinou položkou, ze které je možné
financovat obnovu zastaralé infrastruktury, která přeci slouží nám
všem občanům. A přestože se každým rokem do oprav vynakládají
nemalé částky, stále jsme pozadu
s naplněním plánu obnovy. A to vůbec nemluvím o investicích do nových řadů, která by de facto z prostředků nájemného hrazena být
vůbec neměla. Ovšem to se neděje
nikde v zemi, protože takové množství dalších veřejných peněz prostě
není, jelikož každá samospráva musí
řešit i hromadu dalších nutností.
DSO Křivina se pro druhé pololetí
letošního roku rozhodla, vzhledem
ke své ekonomice, udržet cenu vody
na stejné úrovni. V současnosti pra-

cujeme, v součinnosti s provozovatelem, na kalkulačním vzorci pro
středisko Týniště nad Orlicí, který
v sobě bude zahrnovat vliv jednotlivých oboustranně odsouhlasených
provozních nákladů, ať již námi požadovaného nájemného nebo nákladů provozovatele.
Aktuálně došlo k podpisu dokumentu mezi DSO Křivina a provozovatelem AQUA SERVIS a.s., kde
se smluvní strany zavazují zpracovat
společně nejpozději do 31. 10. 2019
návrh dodatku ke stávající Smlouvě
o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů, veřejné kanalizace a ČOV uzavřené dne 3. 1. 2000,
který bude obsahovat detailní rozdělení práv a povinností mezi provozovatele a vlastníka vodohospodářského majetku včetně způsobu
a postupu při kalkulování a schvalování ceny pro vodné a stočné pro
kalkulační období od 1. 1. 2020 dále.
Obě smluvní strany se zavázaly poskytnout za účelem splnění výše
uvedeného maximální součinnost
a postupovat s vysokou odbornou
péčí.
Jelikož má DSO Křivina své plány
nových investic do infrastruktury za
použití vlastních, dotačních i prostředků z rozpočtu města, ale na
druhé straně finanční závazek vůči
provozovateli ve formě výhodného
úvěru poskytnutého na modernizaci
ČOV, tak věřím, že i budoucí spolupráce na této platformě zůstane na
dobré úrovni.
Libor Koldinský,
starosta města Týniště n. O.
a předseda DSO Křivina
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DSO KŘIVINA V NOVÉ ROLI
Tímto příspěvkem bych rád
doplnil informace paní ředitelky společnosti AQUA SERVIS,
a.s. Rychnov nad Kněžnou, paní
Ing. Doležalové, uvedené v příspěvku s názvem „Na Rychnovsku se rozpadá regionální cena
pro vodné a stočné“ a příspěvku starosty města Týniště n. O.
pana Libora Koldinského „Voda
nesmí být politikum“ publikovaných v tomto vydání zpravodaje.
Dobrovolný svazek obcí Křivina (DSO Křivina) založilo město
Týniště nad Orlicí a naše obec
v roce 2005 a je právním nástupcem již zaniklého Vodohospodářského sdružení Křivina, které bylo založeno při privatizaci
bývalého státního podniku VAK
Rychnov nad Kněžnou v roce
1996.
Hlavním posláním DSO Křivina je správa vodohospodářského majetku na území jeho zakladatelů s cílem zajistit zásobování
obyvatel pitnou vodou, odvádění
a čištění odpadních vod. Vodohospodářský majetek je tvořen
vodojemem v Křivicích, vodojemem U Dubu a vodovodními
řady na ně napojenými, včetně
dalších technologických objektů
potřebných k zásobování obyvatel pitnou vodou. Dále je to čistírna odpadních vod v Týništi n.
O., přečerpávací stanice splašků
v Albrechticích n. O. a všechny
kanalizační řady na ně napojené.
Nejvyšším orgánem DSO, který
je zodpovědný za činnost svazku, je pětičlenná valná hromada,
kterou ze stanov tvoří starostové
města Týniště n. O. a obce Albrechtice n. O. a tři jmenovaní
zástupci zakladatelů, z nichž dva
jsou jmenováni městem Týniště
n. O. a jeden obcí Albrechtice n.
O. Ke cti všech dosavadních členů valných hromad i zakladatelů
svazku, od jeho založení, patří
schopnost se domluvit na správě
a rozvoji celého vodohospodářského majetku.
Vlastní provoz vodohospodářského majetku, včetně dodávek pitné vody a čištění splaškových vod komplexně zajišťuje
společnost AQUA SERVIS a.s.
Rychnov nad Kněžnou, která má
veškerý vodohospodářský majetek svazku pronajatý.
Jaká je tedy nová role DSO
Křivina?
Od privatizace bývalého VAK
Rychnov nad Kněžnou v roce
1996 až do letošního roku platila
pro celé území spravované spo-

lečností AQUA SERVIS a.s. jednotná cena vodného i stočného.
Její výše byla kalkulována z nákladů potřebných na zajištění
provozování všech pronajatých
vodohospodářských majetků.
Proto nebylo třeba sledovat náklady na provoz jednotlivých vodohospodářských soustav odděleně a schvalování cen vlastníky
byl akt spíše formální.
Rozpadem tohoto systému
v letošním roce však dochází
k zásadní změně způsobu kalkulování cen vodného a stočného.
Nově se budou ceny kalkulovat
z výnosů a nákladů potřebných
na provoz každého majetku odděleně. Zásadním způsobem
proto vzrostly role vlastníků při
stanovení výše vodného a stočného. Přirozeně, že kalkulováním cen na konkrétní majetek,
dojde i k cenovým odlišnostem
mezi jednotlivými vodohospodářskými soustavami. To znamená, že mohou být jiné ceny
vody v Albrechticích n. O. než
v Borohrádku, Lípě n. O., Žďáru
n. O. apod.
Proto v současné době intenzivně jednáme s fi. AQUA
SERVIS a.s. o dodatku ke stávající smlouvě o nájmu, s cílem
posílit postavení DSO Křivina,
jakožto vlastníka vodohospodářského majetku a smluvního
partnera provozovatele. Cílem
je si vzájemně odsouhlasit způsob naplňování kalkulačního
vzorce konkrétními veličinami
tak, abychom v ceně vodného
i stočného platili pouze skutečné náklady potřebné na provoz
našeho majetku. V současné
době ještě nelze říci, jaké budou
konkrétní ceny vodného a stočného pro rok 2020. Dá se však
předpokládat, že s ohledem na
jejich sedmiletou stagnaci dojde k jejich navýšení. Nově bude
také smlouva přesněji definovat
role provozovatele a vlastníka ve
vztahu k údržbě, obnově a rozvoji vodohospodářského majetku, včetně sankcí za jejich nedodržování. Věřím, že probíhající
jednání budou úspěšně dokončena do 31. 10. 2019 a nové
smluvní podmínky zajistí bezproblémové pokračování smluvního vztahu za oboustranně výhodných podmínek. Nutno říci,
že společnost AQUA SERVIS a.s.
Rychnov n. K. nám dlouhodobě
poskytuje kvalitní služby.
Jaromír Kratěna, starosta obce
a místopředseda DSO Křivina

SKONČILA DALŠÍ ETAPA
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Koncem září, začátkem října byla
dokončena další etapa výstavby kanalizace v naší obci. Délka nových
stok je více než 1 500 m. Hodnota stavby je cca 23 mil. Kč, včetně
DPH. Investorem a vlastníkem díla
je DSO Křivina Týniště n. O., provozovatelem je AQUA SERVIS a.s.
Rychnov nad Kněžnou.
Dokončením této stavby bylo
umožněno občanům bydlícím
v ulicích Na Drahách, Na Hrázce,
Zahradní, Lesní, Tyršově, částečně
v ulicích Na Výsluní a 1. Máje se
připojit na nový kanalizační systém.
Jak je výše uvedeno, jedná se
o nákladnou investici, kterou DSO
Křivina na našem území realizoval.
Jejím smyslem bylo vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností všech producentů odpadních
vod sídlících v dosahu kanalizační
sítě.
Rád bych v této souvislosti vyzval
všechny vlastníky nemovitostí, aby
v místech, kde je již vybudována
kanalizace, své nemovitosti připojili na kanalizační síť. Informace
o postupu, jak mají své objekty na
kanalizaci napojit, obdrželi všichni
při výstavbě kanalizačních stok. Pokud někdo přesto neví, jak má po-

stupovat, může potřebné informace
získat na obecním úřadě nebo na
webových stránkách obce, či provozovatele kanalizace, jímž je AQUA
SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Z provozních důvodů kanalizační
soustavy a z důvodů zajištění ochrany životního prostředí je žádoucí,
aby se na kanalizaci napojil co největší počet objektů v co nejkratší
době. Proto bude DSO Křivina spolu s provozovatelem sledovat průběh
napojování objektů na kanalizaci
a v druhé polovině roku 2020 situaci
vyhodnotí. Dá se předpokládat, že
vlastníci objektů, které nebudou v té
době napojeny na kanalizaci, budou
rozhodnutím obecního úřadu vyzvány, aby se ve stanoveném termínu na kanalizaci napojili. Pokud tak
neučiní, bude vůči nim dále postupováno v souladu s platnou legislativou. V případě, že náklady spojené
s připojením objektu na kanalizaci by byly pro konkrétní vlastníky
objektů neřešitelně vysoké, mohou
požádat obec o finanční pomoc.
O konkrétní výši a formě rozhodne
zastupitelstvo obce.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Tak už nám to začíná - penál,
tužky, svačina. Věta, která zazněla
na zahájení nového školního roku
2019/2020 v hale albrechtické školy v jedné z recitovaných básniček.
Děti z pěveckého kroužku potěšily
určitě všechny přítomné. Středem
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TAK UŽ NÁM TO ZAČÍNÁ
pozornosti byli samozřejmě prvňáčkové, které nejprve přivítala v úvodu paní ředitelka Simona Baláčková
a třídní učitelka Romana Blažková
podáním ruky. Pan starosta Jaromír Kratěna popřál nejen prvňáčkům, ale i učitelskému sboru hodně

úspěchů do jejich práce. My učitelé
jsme po prázdninách plni energie a těšíme se na realizaci nových
plánů, spolupráci s rodiči a s Obcí
Albrechtice nad Orlicí. Na zahájení
nechyběly ani zástupkyně ze SPOZ,
aby prvňáčky přivítaly a předaly jim

drobné dárky. Děkujeme všem, kteří
nám pomáhají, přispívají maličkostmi a záleží jim na prostředí, ve kterém vyrůstá naše budoucí generace
– velmi si toho vážíme.
Kolektiv ZŠ Albrechtice nad Orlicí

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ
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VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZE ZŠ NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMOVA DŮCHODCŮ V ALBRECHTICÍCH N. O.
Děkujeme Domovu důchodců
za milé pozvání na Den otevřených dveří. Doufáme, že písničkami
a sehráním úryvku z Babičky jsme
udělali radost nejen starším občanům, ale i zaměstnancům a organizátorům, kteří našim dětem zajis-

tili krásné odpoledne plné zábavy,
dobrůtek a milých překvapení. Bylo
moc pěkné zejména shledání se více
generací a jejich vzájemné souznění, které je v dnešní době velkou
vzácností. Rádi bychom jim oplatili
pozvání na akci školy - Staročeské

posvícení. Na tento projekt se již od
začátku září připravují zejména žáci
naší školy. Děvčata nacvičují vařečkový tanec k písni Kalamajky. Nebude chybět ani jarmareční písnička
s ilustracemi, básničky a pořekadla.
S dětmi se chystáme i na pečení

koláčků a vyrábění pouťových růží.
Abychom měli dostatečný pohyb,
poběžíme závod v albrechtickém
parku o posvícenský koláč. Na závěr
si zasoutěžíme na školní zahradě,
kde nás čekají zasloužené odměny.
Kolektiv učitelů a žáci ZŠ

EVVO
Papír je možno dávat do sklepa
Také v letošním školním roce
školy. Kontejnery jsou přistavepůjdeme s našimi žáky ve stopách
ny 4× za školní rok. (Společnost
„kamarádů přírody“. EnviromenODEKO s.r.o.)
tální výchovu rozvíjíme nejen v teoretických oblastech vzdělávání, ale • Sběr vybitých baterií - Sběr
probíhá celoročně – (Projekt
i v praktické pedagogické činnosti.
Recyklohraní).
Mezi celoškolské dlouhodobé
• Sběr použitých tonerů - Sběr
aktivity patří:
probíhá celoročně – (Projekt
• Třídění odpadu - Na halách v příRecyklohraní).
zemí i v 1. patře jsou umístěny
nádoby na papír, plast, tetrapack, • Sběr drobného elektra - Sběr
probíhá celoročně – (Projekt
bioodpad a směsný odpad
Recyklohraní).
• Sběr papíru - Probíhá celoročně.

• Sběr hliníkových obalů - Sběr
probíhá celoročně.
• Sběr pomerančové a citronové
kůry - Sběr probíhá celoročně –
(Svoz firma Slatiňany)
• Sběr léčivých bylin - Sběr probíhá od jara do poloviny června –
(Svoz firma Slatiňany)
• Sběr umělohmotných víček - Sběr
probíhá celoročně.
• Úklid venkovního areálu školy V rámci pracovních činností se
v průběhu roku střídají jednotlivé

třídy i žáci v družině. Prováděno
podle potřeby celoročně.
V době, kdy ve zprávách ze světa i ve svém okolí vidíme negativní
důsledky působení lidské civilizace,
je třeba chápat odpovědnost člověka
za jednání vůči životnímu prostředí.
Pojďme tedy společně s žáky naší
školy, Vašimi dětmi či vnuky uvažovat a jednat ve prospěch přírody
a budoucnosti dalších generací!
Za kolektiv
učitelů Mgr. R. Blažková

CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
Začal nový školní rok a my jsme
již začali plánovat, čím bychom
si ho vzájemně udělali pestřejším
a zajímavějším.
Již koncem září proběhne na naší
škole projekt s názvem Staročeské
posvícení. Patří k jednomu z tradičních podzimních projektů. Žáci
si vyzkouší svoji fyzickou zdatnost
při sportovní akci - Běh o posvícenský koláč a potom se přesuneme na
školní dvůr, kde proběhnou soutěže o drobné ceny a žáci předvedou
krátké vystoupení. Rozhodli jsme
se, že pozveme i babičky a dědečky

ze sousedního domova důchodců,
aby s námi mohli strávit příjemné
dopoledne.
Jako tradičně, tak i letos se naše
škola zúčastní rozsvěcení vánočního stromu. Letos bychom chtěli více
navázat spolupráci s rodiči, kteří
si tuto akci určitě rádi užijí spolu
s dětmi. Každý si může přinést svoji
lucerničku, třeba vlastnoručně vyrobenou a pak už jen stačí rozsvítit
albrechtický vánoční strom a naladit se na tu správnou vlnu Vánoc.
Adventní čas u dětí je především
těšení se na „Ježíška“ a nás dospělé

učí zastavit se, srovnat si priority
a naladit se se svými nejbližšími na
ty výjimečné chvíle s láskou, pokorou a radostí ze života. K této době
patří i zpěv koled. Letos bychom
chtěli ve spolupráci s obcí uspořádat
akci s názvem - Albrechtice zpívají koledy, kde naši žáci předvedou
krátké vystoupení a všichni, kdo se
na ně přijdou podívat, si s nimi budou moct zazpívat vánoční koledy.
Součástí by měl být i vánoční jarmark ve spolupráci s obcí.
K tradiční únorové zábavě patří
Masopust. Již teď se těšíme, jak ob-

lékneme spolu s našimi žáky kostým
a vyrazíme do masopustního průvodu. Věříme, že účast bude opět hojná a hlavně, že si to všichni pořádně
užijeme.
Na závěr školního roku máme
naplánovanou ukázku toho, co se
žáci naučili a co rádi dělají pod názvem - Zahradní akademie pro rodiče a všechny blízké. Doufáme, že
to bude ta pravá tečka za letošním
školním rokem a budou nás čekat
už jen zasloužené prázdniny.
Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ
Albrechtice nad Orlicí
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HUDBA TĚŠÍ I LÉČÍ
13. září se v naší škole rozléhaly
neobvyklé tóny ještě zajímavějších
nástrojů. Pan Štursa - muzikoterapeut a lektor prožitkových programů, který k nám jezdí pravidelně,
zaujal žáky nejprve zajímavými tóny
starověkých nástrojů a pak je učil

vzájemnému naslouchání a vnímání
nejen hudby, ale i sami sebe. V dnešní uspěchané době jsme se dokázali
zklidnit, vnímat zvuky a ticho, soustředit se na sebe i na kamaráda.
Opravdová muzikoterapie.
Protikladem bylo odreagování

se u bubnů. Děti s radostí napodobovaly různé rytmy a pak tvořily
i jednu bubenickou kapelu. Na závěr
přišlo krásné překvapení v podobě
kouzelných tibetských misek. V jedné z nich vířila voda, jak při varu
a přitom byla svěží, studená. Misky

ke všemu ještě také hrály. Muzikohraní si užila i mateřská školka a to
při poledním usínání s pohádkou.
Těšíme se již teď na další hudební
rozjímání.
ZŠ Albrechtice nad Orlicí

MATEŘSKÁ ŠKOLA - SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
Je tu září a s ním začíná nový
školní rok. Hned v prvním týdnu
jsme se šli s dětmi z mateřské školy podívat na naši školní zahradu,
abychom zjistili, co nám tu přes
léto vyrostlo. K našemu velké-
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mu překvapení jsme začali sklízet
spoustu okrasných dýní a kukuřici. Vyrostla nám také petržel
a sklízíme květy měsíčku lékařského. To vše se nám bude hodit
jako prodejní artikl na farmářské

trhy. A kdy budou? V měsíci září
najdete v Albrechticích plakátky,
které vás na ně pozvou do ZŠ a MŠ
do Žďáru nad Orlicí. Můžete se
těšit i na naše voňavá překvapení.
Čeká vás také kulturní program,

který pro vás děti a paní učitelky
připraví.
Přijďte se podívat a zakoupit naše výrobky a výpěstky, jste
všichni srdečně zváni.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
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NOVINKY PO PRÁZDNINÁCH
V průběhu prázdnin proběhla
v mateřské škole důležitá obnova interiérů. Materiální vybavení
je v současné době na velmi dobré
úrovni. Přes prázdniny byly vyrobeny nové šatní skříňky pro menší
děti a zakoupena kuchyňka do třídy
Beruška.
Na zahradu do altánku jsme dětem připravili tabule na kreslení
a na výtvarné materiály.
Podnětné prostředí má vliv na

všestranný rozvoj osobnosti dítěte,
proto třídu Motýlek oživila nová výmalba. Nedostatek úložných prostor
vyřešila nová knihovna. Změnou
seskupení skříňových sestav se nám
podařilo docílit optického zvětšení
prostoru a rozdělení třídy do jednotlivých herních koutů, které vyhovují skupinovým i individuálním
činnostem dětí.
Pro chlapce byla zřízena dílnička
na podporu polytechnické gramot-

nosti. Děvčatům byla pořízena nová
dřevěná kuchyňka, která svou výškou odpovídá potřebám této věkové
skupiny.
Cílem našeho snažení bylo oživení a částečné dovybavení třídy
Motýlek. Jestli se nám to povedlo,
necháme na zvážení zejména děti,
které v prostorách mateřské školy
tráví nejvíce času. Jejich rozzářené
oči a úsměv na rtech nám budou za
naše úsilí největší odměnou. Ostat-

ně přijďte se podívat sami!
Děkujeme všem za vstřícnost při
realizaci oprav a také všem, kteří
přiložili ruku k dílu.
Změna proběhla i v organizaci mateřské školy v rozdělení tříd.
Ve třídě Beruška i Motýlek pracují
s dětmi dvě stálé paní učitelky. Tato
změna je prospěšná pro děti i rodiče a vede ke spokojenosti všech
zúčastněných.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

DROBNÉ
OPRAVY
PRÁDLA
( zkracování nohavic, výměna zipů, apod. )
7. prosince od 17 hodin
průvod s kočárem taženým koňmi - od kostela
od 18:00 hodin mikulášská nadílka na sokolském hřišti | dětská diskotéka
ohnivé sudy a výborné občerstvení

Provádí M. Šalatová, V Kopečku 308, Albrechtice nad Orlicí

Tel.: 732 488 071
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MYSLIVECKÁ KRONIKA ALBRECHTICE NAD ORLICÍ A OKOLÍ
(18. pokračování)
Rok 1985 byl zaměřen na 40. Výročí osvobození Sovětskou armádou od fašismu. Politické orgány
nás vyzívají k závazkům apod. tak,
jak to v této době bylo. Náš závazek
byl jednoznačný. Vychovat bažantí
kuřata pro další myslivecké sdružení k jejich zazvěření. My jsme měli
především vytvořeny podmínky
pro chov bažantí zvěře, proto OMS
(Okresní myslivecký svaz) v Rychnově nad Kněžnou byl velmi spokojen s tímto naším závazkem.
V květnu bylo odebráno z Líhňařského střediska v Dobrušce 875 ks
jednodenních bažantích kuřat. Po
třech týdnech byla bažantí kuřata
prodána Mysliveckému sdružení
Olešnice a to v počtu 410 ks a dále
pro MS Orlice Borohrádek 264 ks.
Ve druhém turnusu bylo odebráno 1 000 ks a to opět z Dobrušky
a prodáno 350 ks do MS Jaroměř.
Zbývající bažantí kuřata byla použita do našeho revíru. Ve III. Turnusu byl požadavek 1 000 ks, ale
nebyl v možnostech Líhňařského
střediska Dobruška splnit a tak nám
byla bažantí kuřata dodána až z kooperačního střediska v Žehušicích,
což je okres Kutná Hora. Bažantí
kuřata byla dodána do Myslivec-

kých sdružení Lukavice, Voděrady,
Heřmanice okres Trutnov, ale i znova Borohrádek. Později byl prodej
uskutečněn po 20 až 40 ks do různých sdružení.
Obsluha a zajišťování nebyla jednoduchá záležitost. Pracovní činnost byla náročná a velmi přísná po
hygienické stránce.
Nutné poznamenat, že členové se
této činnosti věnovali velmi zodpovědně až příkladně. Do honitby bylo
vypuštěno celkem 690 ks a sloveno
205 ks. Velké ztráty mají na svědomí
především lišky, kočky a pobíhající psi. V tomto roce bylo odloveno
10 lišek, 5 psů a 112 ks pytlačících
koček. Číslo téměř neuvěřitelné.
Jelikož bylo vypuštěno velké množství bažantů do přírody, byla požádána okolní myslivecká sdružení,
aby nám nahlásila počet střelených
bažantů s kroužkem. Naše bažanty
mají kroužky, které byly zajištěny
Zdeňkem Rolcem v NDR. V malém
počtu nám bylo něco nahlášeno,
ale to největší překvapení bylo, že
28 bažantích kohoutů bylo sloveno
na závodišti v Poběžovicích. Proto
zprávy od lesního personálu, že jsou
vidět bažanti v lesích, byla pravdivá.
V tomto roce se naše členská základna zmenšila o 4 členy. Myslivosti za-

nechal Zdeněk Rolc, který pocházel
z Holic, ale jeho druhý domov byl
Na Nové Vsi, dále Zdeněk Hrdlička
z Týniště n.O. a Josef Voda a Václav
Velíšek z Albrechtic.
Rok 1985, jakož i další roky, jsou
stejného ražení. Hodně brigád a tím
i hodně činnosti. S odstupem doby
je až neuvěřitelné, co se všechno
dařilo zajišťovat. Navíc každý rok je
nařízena naháňka nebo hon na lišky. Nám se konečně na společném
honu podařilo střelit lišku a jejím
šťastným střelcem byl Václav Zilvar.
Dále se podařilo vynorovat 5 liščat
a to v blízkosti polí. Lze si tedy představit, kolik drobné zvěře by přišlo
o život.
V roce 1986 máme 2 nové členy
a to Přemysla Nedomanského a Petra Paťavu ml. Členství ukončil Josef
Líkař, lesník, který se odstěhoval na
Vysočinu.
Naše myslivecké sdružení dostalo velký úkol. Zajistit podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen.
Stanovený termín byl 13. září 1986.
Dříve než-li došlo k samotným
zkouškám, bylo několik schůzí k zajištění této akce. Pro tento den bylo
zajištěno pohostinství U Pošty a celá
akce včetně rozhodčích, zkušebních
komisařů a personálu čítala přes

50 osob. Senát byl z okresu Svitavy. Počasí v tento den bylo deštivé,
nepříjemné. Hodnocení ale velmi
kladné ze strany rozhodčích i vůdců
psů. Honitba byla dobře zazvěřena
drobnou zvěří, což značně dovedlo
ovlivnit zkoušeného psa.
Nezapomínáme na lov zvěře
škodné. Daří se lov lišek, koček, ale
velmi nebezpečná je straka. Temperamentní pták, ale mezi myslivci neoblíbený. Likviduje snůšku kachních
vajec, které jsou viditelné, neboť jejich snůška je, kdy není ještě dostatek krytiny. Straka ovšem likviduje
zpěvné ptactvo. Dokonce z hnízd
vychází i narozená ptáčata. Její lov
je velmi složitý. Dokáže se vyrolovat
do nezvyklé výšky a tím se zachránit. Ovšem ochránci přírody mají
jiný názor a mají zájem prosadit, aby
byl lov zakázán.
Myslivecké sdružení má přes 30
členů a průměr odpracovaných hodin pro myslivost dosahuje 2 376,
MNV 216, JZD 331, lesy 340 – 69
hod./člen. V příštím pokračování bude rok 1987 až 1988, což jsou
roky, kdy je revír celkem dobře zazvěřen a hony mají dobrou úroveň.
(pokračování v příštím vydání zpravodaje)

KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a nabízím
několik titulů:
Pro děti:
„Souboj s osudem“ – Vlasta
Svobodová
Zdeněk Straka byl odmalička smolař. Drobný, hubený, bojácný a ke
všemu dyslektik. Takové děti bývají
terčem posměchu a šikany. Jen Majránka, jeho věrná kamarádka a jednička ve třídě, nad ním držela ochrannou ruku. Z otloukánka však vyrostl
štíhlý a pohyblivý kluk, který závodil
ve společenských tancích a se svoji
partnerkou se stal mistrem republiky.
Přesto byl dál tím pronásledovaným
outsiderem. Tehdy se vzbouřil proti
sobě a přísahal si, že už nikdy brečet
nebude a postaví se těm, kteří mu
ubližovali.
„Koza Líza a její kamarádi“ – Alena Peisertová
Knížka tištěná velkými tiskacími
písmeny. S její pomocí si malí čtenáři
hravě procvičí nové dovednosti. Příběhy provází krásné ilustrace Lucie
Dvořákové.

více na:
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„Středověk“ - Lidia Hauenschildová
Pět napínavých příběhů a poučení
nabízí mnoho zajímavých informací
o středověku. K čemu sloužil hrad?
Jaký byl život ve středověkém klášteře? A proč se řemeslníci sdružovali do
cechů a gild?
V knize jsou doplňující historická
poučení a velikost písma je přizpůsobená začínajícím čtenářům.
„Zvířecí hrdinové“ – Ben Holt
Zvířata jsou nejen naši věrní průvodci, ale projevují se i jako ochránci
a pomocníci, kteří dokážou zachraňovat lidské životy. Právě o těchto vyjímečných případech pojednávají příběhy psích i jiných zvířecích hrdinů.
Pro dospělé:
„Kde spí lufťáci“ – Ivanka Devátá
Protože luftu, přesněji čerstvého
vzduchu, je ve městě proklatě málo,
zavede vás oblíbená česká herečka
a autorka na hory, k rybníku, k moři.
A spát se bude všemožně – pod širákem, ve stanu, v horské boudě, ale
i v hotelu a penziónu. A protože jsou
chvíle, kdy člověk unikne z každoden-

ního shonu tak vzácné, pojí se k nim především sama sobě. Cesta k usmíspousta milých a úsměvných vzpo- ření přitom leží v daleké minulosti.
mínek. Vzpomínek na blízké, rodi„Africká mise“ – Robert Karjel
nu, přátelé a kolegy, kteří zrovna byli
Na střelnici v džibutském hlavním
lufťáci.
městě byl zastřelen švédský poručík.
„Snědla dětem sladkosti“ – Marti- Přímo v Africe má jeho smrt vyšetřit agent švédské tajné služby Ernst
na Formanová
Deset let po vydání své veleúspěšné Grip. Nemůže se zbavit dojmu, že
prvotiny přichází autorka s volným mu o průběhu událostí všichni lžou.
pokračováním autobiograficky laděné Mezitím o kus dál v Adenském záliknihy. Vtipným stylem přibližuje čte- vu somálští piráti přepadnou luxusnáři nejen svou každodenní realitu – ní jachtu a unesou rodinu se dvěma
přesazení do odlišné kultury, uvykání malými dětmi a Grip je pověřen rolí
venkovu, výchovu dospívajících dvoj- vyjednavače. Aby zachránil unesenou
čat, vlastní plány a sny -, ale dokáže rodinu a objasnil skutečné okolnosti
humorně a s nadhledem reflektovat poručíkovy smrti, nezbývá mu než
i vážnější životní okamžiky včetně využít nestandardních prostředků
a postupů. Jakou roli ale hrají zákon
společenských a politických témat.
a morálka, když jde o lidské životy?
„Jeden život nestačí“ – Jaroslava
Na shledanou v knihovně každou
Černá
Pavla vyrůstá se dvěma staršími se- středu v letním období od 17 – 19 hodin
strami v pekle příkazů a rozkazů. O co a v zimním období od 16 – 18 hodin se
přísnější je vojenská výchova, o to na Vás těší
Vaše nová knihovnice –
dravější je její touha rodičovskému
Hana Svobodová
drilu uniknout. Když se jí to konečwww.knihovnaano.wz.cz
ně podaří, odnáší si s sebou nenávist
a odhodlání pomstít se. Bloudí světem
i svým životem a zjišťuje, že ubližuje

www.albrechtice-nad-orlici.cz
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VOJMÍR DALIBOR (BOREK) SRDEČNÝ BY OSLAVIL 100 LET
Medailon k životnímu jubileu Vojmíra Srdečného od historika dr. Čestmíra Brandejse.
Dr. Vojmír Srdečný, významný rodák Albrechtic, by se 6. října dožil 100
let. Bohužel mu to nebylo dopřáno,
zemřel 14. srpna, chyběly tedy necelé
dva měsíce.
S panem profesorem Srdečným
mne pojilo dlouholeté přátelství. Oba
pocházíme z Albrechtic a učili jsme
spolu na Pedagogické fakultě v Hradci
Králové. Ale pojí mne k němu především obdiv k jeho strastiplnému životu, že nezatrpkl, byl do posledních
chvil velmi činorodý. Zajímala se o něj
média, donedávna jsme se na fakultě
potkávali. Z toho, co o něm bylo napsáno, a z jeho vyprávění vyjímám:
Narodil se před sto lety 6. října 1919
v Albrechticích do velmi kulturní
a činné rodiny. Otec byl úředníkem
pojišťovny, v obci r. 1913 založil sokolskou jednotu, hrál v kapele, s manželkou hráli a režírovali ochotnické
divadlo. Občanům pomáhali i v tom,
že spolu s nimi psali nejrůznější žádosti na úřady. Vojmír se dobře učil
na albrechtické obecné škole a pak
i na týnišťské měšťance, kde absolvoval i nepovinný 4. ročník. Pak byl
přijat na reálku v Kostelci nad Orlicí,
kde jej nejvíce ovlivnil F. Škvára, profesor tělesné výchovy, který jej přivedl
ke zdravotní tělovýchově. Zde r. 1939
odmaturoval a byl přijat do Prahy na
vysokou školu na Ústav pro vzdělávání profesorů tělovýchovy. To ještě
netušil, jak dramatické roky jej čekají.
V září 1938 nám byla vnucena mnichovská dohoda, demokratická Československá republika zanikla a na
půl roku vzniklo okleštěné Česko-Slo-

vensko, v březnu 1939 pak Protektorát Čechy a Morava pod „ochranou“
Hitlerova Německa. Studenti a mnozí
Češi se s novou situací nesmířili a ve
výroční den republiky 28. října 1939
zorganizovali demonstraci. Medik
Jan Opletal byl při ní postřelen a na
následky zranění zemřel. 15. listopadu jej doprovodili ve velkém pohřebním průvodu, ani Vojmír Srdečný
nechyběl.
17. listopadu následovala tvrdá německá odpověď: téměř 1100 studentů
na pražských vysokoškolských kolejích bylo zatčeno (další v Brně) a 9 studentů bylo bez soudu popraveno. Studenti do 20 let byli omilostněni, mohli
odejít. Vojmírovi bylo 20 let v říjnu.
Zatčení byli odvezeni do ruzyňských
kasáren a byli hromadně ponižováni.
Stali se lidmi beze jména, dostali jen
číslo. Museli lehnout na břicho a po
zádech se jim prošli němečtí vojáci.
Druhého dne byli odvedeni na nádraží a dva dny je vezli vlakem bez jídla
a pití neznámo kam. Cílem byl koncentrační tábor Sachsenhausen – Oranienburg severně od Berlína. Dostali
pruhované oblečení vězně s červeným
trojúhelníkem, který značil politické
vězně. Domovem se jim staly dřevěné
baráky, pro Vojmíra s číslem 53. Na
zemi byly slamníky, na jednom lůžku
leželo pět lidí. Asi se netopilo, zvlhlá
deka přimrzala k zemi. Na jeho baráku byli i dříve zatčení rukojmí, většinou legionáři, např. generál Zmek
z Vysokého Mýta a starosta Poděbrad,
na jiném např. profesoři Jagellonské
univerzity z polského Krakova.
Jedenkrát měsíčně mohli psát
domů, první lístek byl diktovaný:
Liebe Eltern, ich bin gesund, es geht

mir gut. Ihr Vojmír (Milí rodiče, jsem
zdráv, daří se mi dobře. Váš Vojmír),
ať to bylo realitou či nikoliv. Zpočátku
byli deptáni zahálkou, pak nadměrným cvičením, válením se ve sněhu.
Od jara 1940 byl Vojmír zařazen do
pracovního komanda, do přístavu
dlouhé kilometry chodily 300-členné
skupiny a zde vězni nosili těžké pytle
či bedny. Občas bezúčelně přehazovali hodinu hromadu písku vlevo, pak
hodinu vpravo. Když vášnivý kuřák
při pochodu v útvaru udělal úkrok
stranou pro nedopalek, byl zastřelen.
Vojmír vzpomněl, že se museli dívat na apelplatz, kde se znelíbení vězni
byli nuceni zahrabat asi na hodinu do
sněhu. Kdo nepřežil, měl smůlu. Jednou stáli v zimě nedostatečně ustrojení na placu asi hodinu v minus 28°
C. Opět kdo nepřežil, byl odnesen ke
zpopelnění. Zkušenější sousední vězeň poradil: při výdechu zataj dech.
V koncentráku nebylo politikaření,
zde na tom byli stejně bídně.
Vojmír měl další štěstí, po 13 měsících byl 20. prosince 1940 propuštěn,
s ním asi 200 dalších. I fašisté dvakrát
ročně malý počet méně provinilých
vězňů propouštěli (na Hitlerovy narozeniny a na Vánoce), mohl odjet
domů. Vždy 1. den v měsíci se musel
hlásit na gestapu v Pardubicích, aby
mu připomněli, co se může zopakovat. Již od ledna 1941 mohl pracovat,
šéf konkurenční pojišťovny v Albrechticích jej přijal. Zde pracoval dva
roky. R. 1943 měl být totálně nasazen
do Německa, již měl povolávací rozkaz. Jeho známý z lágru Václav Vojtěch (také propuštěný) se přimluvil
a napomohl mu k místu ve fabrice
GMS v Holicích (Gass und Metalge-

sellschaft - německá letecká firma),
která vyráběla jakési součástky pro
armádu. Zde sice většinou jezdil s kolečkem, ale byl doma. Ke konci války
(v dubnu) z fabriky zmizeli.
Po válce vysokoškoláci rychle dostudovávali, jemu ve studiu tělocviku
v Praze předepsali 2 a půl roku, státní
zkoušku složil v prosinci 1947. To již
byl zaměstnán, od 1. září 1947 nastoupil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde se zotavovali lidé po těžkých zraněních. On je vracel zlepšené
do života pomocí zdravotní tělovýchovy, již na jaře 1948 uspořádal Prvé
kladrubské hry pro postižené, čímž
o čtvrt roku předešel britské organizátory Olympijských her pro postižené.
Ale r. 1949 mu úřednice z ministerstva novátorské aktivity zakázala. Ještě
t. r. prošel zkráceným pěti měsíčním
vojenským výcvikem ve Vyškově jako
řidič tanku T-34.
Pak na 10 let nastoupil jako rehabilitační pracovník do Velkých Losin
k dětem, kterým zlepšoval jejich postižení opět přiměřeným tělocvikem.
R. 1959, když se tam zlepšila situace,
se na pět let vrátil opět do Kladrub.
R. 1964 vypsala Pedagogická fakulta
v Hradci Králové konkurz na místo
na katedře tělesné výchovy a Vojmír
Srdečný nastoupil sem, vychovával
zde budoucí učitele tělocviku více jak
dvacet let. Pak odešel do důchodu,
ale zůstal velmi aktivní. To již bydlel
v Praze a na částečný úvazek učil zdravotní tělovýchovu na Karlově univerzitě a na Vyšší odborné škole Palestra.
Donedávna
vydával
brožury
k zdravotní tělovýchově, stal se předsedou historické skupiny 17. listopad 1939 v rámci ČSBS (Českého svazu bojovníků za svobodu), od r. 2010
byl členem Mezinárodního výboru
Sachsenhausen, napomáhal vydání
tiskovin, byl organizátorem setkávání bývalých spoluvězňů, ve školách
na požádání vyprávěl o válečných letech a o životě, vystupoval v rozhlase
a televizi.
Tak složitý a bohatý byl život našeho kolegy z Univerzity Hradec Králové, který v květnu r. 2019 obdržel
i výroční cenu Fr. Ulricha města Hradec Králové. Zachováme jej v trvalé
paměti.
Čestmír Brandejs,
(foto: Paměť národa)
PODĚKOVÁNÍ
Dne 14. 8. 2019 nás opustil PhDr. Vojmír Srdečný, albrechtický rodák.6. října by se
dožil 100 let.
Děkujeme všem za projevy soustrasti, které pro nás
v těchto smutných chvílích
byly velkou podporou.
Zdar Srdečný, bratr s rodinou
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PÁTÝ PSÍ DEN
Posledních pět let je to pořád stejné – sotva začne školní rok, sejdou
se v parku u elektrárny pejskaři se
svými čtyřnohými mazlíčky i bez
nich, aby si užili odpoledne na míru
ušité pro psy a jejich milovníky. Psí
den se rok od roku těší stále větší oblibě. A přestože největším strašákem
je vždy počasí, letos se ukázalo, že se
ho tolik bát nemusíme. Dokud tedy
nebude počasí, že by psa nevyhnal…
Pátý ročník Psího dne se konal
8. září 2019, jako obvykle od 14 hodin. Odbyla druhá hodina a v parku
se procházelo asi deset pejsků a postávalo pár lidí – víc organizátorů
než účastníků. Nebylo se čemu divit,
v sobotu pršelo, v neděli to od rána
taky vypadalo dost nejistě (o pondělní celodenní průtrži mračen jsme
tenkrát ještě nevěděli…). No nic, tak
tenhle ročník bude asi slabší, ještě
chvilku počkáme a začneme, říkala
jsem si. Ale najednou davy! Rázem
z toho byla historicky nejvyšší účast,
kdy se soutěží účastnilo celkem 31
pejsků. Někteří psi přišli jen fandit
a mnoho páníčků přišlo bez nich,
protože by to tam prý ti jejich mazlíci z různých důvodů nezvládli, ale
oni si chtěli poslechnout novinky ze
světa psů a podívat se na zajímavé
ukázky se psí tématikou.
A co že to bylo letos na programu? Začínali jsme jako tradičně psí
promenádou a volbou psího sympaťáka, kterým se letos stalo neskutečně roztomilé štěně bernského sa-
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lašnického psa. Díky našim štědrým
partnerům všichni zúčastnění získali objemné tašky se vzorky krmiv,
informačními letáčky a slevovými
poukazy, vítěz pak dvě tašky plné
hodnotných cen.
Pokračovali jsme ukázkou noseworku, se kterou přijela Jana Štěpánková se svou fenkou Connie. Vybrané malé divačky umístily skořici
pod jednu misku a jeden kužel, jednu skořici paní Štěpánková schovala
ještě v trávě ve vyznačeném prostoru. Fenka s dechberoucí jistotou
a v rekordním čase všechny kousky
skořice našla. Následně jsme proto
zařadili soutěž „najdi žrádlo“, kdy
pejsci hledali pod krabicemi pytle s pamlsky. I naši pejsci byli moc
šikovní a všichni nakonec našli, co
měli, i když s některými jsme si při
tom užili spoustu legrace.
Letošním hlavním tématem se
stalo čipování psů, což je nová povinnost majitelů pejsků, která se
osvědčí především v případě, kdy
se pes zaběhne. Proto jsme nadšeně
přivítali účast Psího detektiva, společnosti, která se zabývá hledáním
pejsků po celé republice. Se zástupkyní této firmy, Míšou Chudobovou, jsme probrali, co dělat, aby se
pejsek neztratil, i co dělat, když už
se ztratí. Dozvěděli jsme se přitom,
že nejdůležitější je nechat psa očipovat, následně čip zaregistrovat
na internetu (bez toho je čip k ničemu) a hlavně případnou ztrátu psa

nahlásit co nejdříve. Svou rychlost
a obratnost při zdolávání překážek
nám potom předvedli psí účastníci
při překážkovém běhu – pejsci probíhali tunelem, přeskakovali lavičku
i přebíhali přes rampu. Tato soutěž odhalila svéhlavost některých
pejsků i vynalézavost jejich majitelů.
Vrcholem celého odpoledne bylo
vystoupení mladičké Simony Nevolové, která přijela s border kolií Keysi, aby předvedla umění, které jim
vyneslo titul master of dogdancing
1. úrovně a čtvrté místo na mistrovství ČR mládeže a juniorů v dogdancingu. Dokonale sehraný tanec
slečny Nevolové a její fenky roztleskal v parku všechny přítomné,
a kdyby to bylo možné, rádi bychom
si vychutnali i přídavek, ale obě
holky se vydaly na maximum a síly
už nezbývaly. Snad i toto vystoupení povzbudilo majitele některých
pejsků k účasti v poslední soutěží
nazvané „psí kusy“, kdy nám mohli pejsci se svými lidskými parťáky
ukázat, co jedinečného umí, čím
baví návštěvy a podobně. Přestože
už byli pejsci unavení, dočkali jsme
se mnoha zajímavých kousků.
Všechno to zdokumentoval fotograf Jan Pončík, který se specializuje na focení psů a na výsledku je
to znát – mrkněte na facebookové
stránky FoPon a pokud vás nadchne
stejně jako nás, domluvte si s ním
třeba i soukromé focení.
Svůj stánek měl na akci i posky-

tovatel internetu Tlapnet, kde se zabavily hlavně děti – omalovánkami,
virtuální realitou a nakonec i během
za maskotem Tlapíkem.
Mnoho otázek ochotně zodpověděly také veterinářky z ordinace
ARGO, které s sebou přivezly nejen
vše, co souvisí s čipováním psů.
Stánek obchodu Mazlíkův ráj byl
také v neustálém obležení a mnoho
pejsků odešlo s novými hračkami
a jejich páníčci zase doplnili pamlsky do kapes.
Bylo to zkrátka prima odpoledne.
Děkujeme partnerům, bez kterých
by se Psí den mohl konat jen stěží,
rozhodně by si pejsci neodnesli tolik výher ze soutěží. V letošním roce
Psí den podpořila Obec Albrechtice
nad Orlicí, MAS NAD ORLICÍ, veterinární ordinace ARGO Týniště
nad Orlicí, Mazlíkův ráj, Sokol Falco, krmiva Platinum natural, Pedigree, Dokonalá láska, Dogsie, Ladílna a Tlapnet. Děkuji také všem,
kdo mi pomáhali s realizací – Aleně
Mylerové a Vlastě Zemkové za spolupořádání, Ríšovi Michalcovi za
ozvučení, Dáše Michalcové a Kláře
Müllerové za veterinární přejímku
a poradenství, hasičům za zapůjčení
stolů, proudu a dalších nezbytností,
paní Jaroslavě Kupkové za zpřístupnění zázemí moštárny a mé rodině,
která mi pomáhala celá od začátku
do konce.
Těšíme se zase za rok, pac a pusu!
Eva Králová
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ROZHOVOR - ALBRECHTICKÝ ROBIN HOOD
Celý život bydlí jen kousek ode
mě, chodil do školy jen o rok níž,
pracuje s mým bráchou, a přesto
o něm vím tak málo… Rozhovor
s Martinem Krčmářem mě přesvědčil o tom, že myšlenka, se kterou jsem
začínala dělat tyhle rozhovory do našeho zpravodaje, totiž že se neznáme
s vlastními sousedy, je opravdu pravdivá. O Martinově zálibě jsem se dozvěděla náhodou – jeho tatínek o ní
vyprávěl Sváťovi Mylerovi (jsou spolu v SDH Albrechtice nad Orlicí), tak
se to dostalo k Alče Mylerové a od ní
ke mně. Doufám, že i pro Vás budou
následující řádky zajímavé…
Martine, zjistila jsem, že se věnuješ lukostřelbě. Jak ses k tomu dostal?
Od malička, jak jsem viděl prut, už
z toho byl luk. To byla jedna babička, tam jsem měl luk, druhá babička
taky, všude jsem je měl schované.
Hrozně se mi líbil film Robin Hood
s Kevinem Costnerem, to je prostě
můj vzor. Mně se nejvíc líbilo to peří
na tom, vyráběl jsem si i svoje šípy,
všechno. První luk jsem si vyrobil
z vrby, ale pak co se našlo – jasan
nejčastějc… A na šípy co nejrovnější dřevo, to bylo jedno, jestli líska,
hodně jsem používal černý bez, ale
s tím to moc nešlo, když uschnul.
A pak docela vrbové proutí, to bylo
rovné, lehké, s tím se dalo hrát. Střílel
jsem spíš tak do dálky, vždyť to byly
proutky, takže když to letělo těch
třicet metrů, tak to bylo všechno…
Taťka tenkrát dělal někde v Pardubicích u nějakého chlapa, který se o to
zajímá, střílí z luku. Jednou přijel
domů a říkal, že domluvil, abychom
si to mohli někde vyzkoušet. A tím
to všechno začalo. Zalíbilo se mi to,
půjčili mi tam pořádný luk. Ale bylo
to, jako když jsem střílel z kulometu,
takže jedna nahoře, druhá dole. Tak
jsme se domluvili, že bych si to zase
někdy přijel vyzkoušet, myslím, že to
bylo před zimou, no a Ježíšek přinesl
luk.
Kolik Ti bylo?
Asi patnáct, šestnáct. Byl jsem
z toho úplně nadšenej, malej kluk
dostal luk, že jo… No a začal jsem
střílet pořádně, pořád jsem to měl
vytažený a takových šedesát, osmdesát i sto šípů denně jsem si vystřelil.
Takže bez trenéra, bez návodů…
Bez návodů, už jsem měl natrénováno z větývek a podobně, že jo…
Pak mi samozřejmě řekli, co a jak,
jak ten luk držet, jak natahovat, jak
vypouštět, takový ten základ. Tak mi
trošku poupravili styl a šlo to samo.
Úplně první závody jsem absolvoval
v Želkovicích u Prahy a tenkrát jsem
závodil pod Kentaurem Pardubice.
Celý závod se mě snažil přetáhnout
jeden kluk do mužstva v Sezemicích, ale to jsem nechtěl, zůstal jsem
u Kentaura. Ten závod byl na sněhu
a nastřílel jsem asi 95 bodů.

Ze sta možných? Nebo jak se to
boduje?
Ne ne, na závodech ve 3D neboli
terénní lukostřelbě se střílí na terče
ve tvarech a velikostech zvířat. A ta
zvířata jsou rozdělená na různě bodované části – celé zvíře je za 5, když
mineme, tak 0, pak je větší komora za
8 a menší je za 10, případně některá
zvířata mají i 11. Takhle se to značilo, když jsem začínal. Takže 28 terčů
krát 10, maximálně 280 bodů za závod. A já jsem měl jen 95, trefil jsem
půlku zvířat, myslím, že jsem tenkrát
už i jeden šíp ztratil. Ale bavilo mě to.
Tehdy v těch Sezemicích bylo v mé
kategorii asi sedm dětí, já jsem v Pardubicích byl jediný. Ti sezemičtí byli
zvyklí vyhrávat – a pak tam přišel
někdo jako já a jejich děti už nebyly
první… Tak to ten trenér těžce nesl,
že přišel někdo, kdo nikdy nestřílel
závodně, žádný trénink, nic, oni měli
fyzičku, trénovali pravidelně.
Kdy jsi teda začal chodit na nějaké pořádné tréninky?
Nikdy. Já jsem střílel na zahradě.
Nikdy jsem neměl žádného profi
trenéra, který by mi řekl „Teď děláš
špatně tohle…“, jo, na závodech mi
pak chlapi řekli, co dělám špatně, tak
jsem se postupně zlepšoval.
A kam jsi to z té zahrady dotáhl?
Na mistrovství Evropy. Na mistrovství republiky jsme jezdili každý rok, ale v mé kategorii – kadeti,
TRRB (tradiční reflexní luk) – nás
moc nebylo, občas jsem střílel i s dospělými. Pak jsou evropské poháry,
mistrovství Evropy, mistrovství světa,
ale tam jsem nikdy nejel, ani jsem neměl asi příležitost. Ale že jsem střílel
dobře, tak mě ukecali, abych jel na
mistrovství Evropy v Moosburgu,
v Rakousku. Nejdřív jsem nechtěl
jet, ale bylo to zajímavý. Střílelo se tři
nebo čtyři dny. Po prvním dni jsem
měl nastřílený svůj osobní rekord –
204 bodů. Tenkrát jeden Rakušák nastřílel 258 bodů, to je božský výkon.
Většinou se pohybovali, když hodně,
tak kolem 230. A po prvním dni jsem
já skončil druhý. Celkově jsem skončil desátý v Evropě. Byli tam opravdu
lepší než já. Ale chyba byla i ta, že mi
ohnuli šípy – tenkrát jsem měl duralové šípy, a ty se musí dobře z toho
zvířete vytáhnout, jinak se ohnou.
Ale na to jsem bohužel přišel až před
odjezdem. Ale tak pro mě dobrý, já
jsem si zastřílel…
To je úžasný výkon, to tě muselo
motivovat, abys střílel dál, ne?
Ani ne. Střílel jsem pak spíš v rámci republiky, v klubu v Pardubicích,
doma na zahradě… Pak jsem si říkal,
když jsem viděl chlapy, jak jedou do
Itálie nebo někam, že jsem u toho
mohl zůstat a podívat se po světě…
Tahle 3D lukostřelba není olympijský
sport, to může dělat každý, kdo vyleze do kopce. Koho to baví, přijede,

zaplatí si registraci, startovné, dostane lístek, skupinku a už se jde.
Chodíte
hodně
náročným
terénem?
Většinou je to vycházková trasa,
okruhy jsou kolem 5 kilometrů, ale
pak záleží, jaké to je místo. Adršpach
je pěkný nebo Litice, ale to je pak docela náročné. Hodně se chodí hrady
a jejich okolí – Svojanov, Kost…
Říkáš, že střílíte do zvířat, myslíš
terče ve tvaru zvířat a na nich jsou
vyznačené body?
Ne, to si musíš pamatovat. Ten terč
je v tvaru a velikosti reálných zvířat.
Prostě jdeš ve skupině po nějaké trase, přijdeš ke kolíku s číslem, máš asi
půl minuty, kdy se ustavíš, připravíš
a vystřelíš na terč, který je asi 30 metrů vzdálený, jde se ke zvířeti, sečteš,
zapíšeš a jdeš k dalšímu zvířeti. Ta
zvířata jsou i reálně zbarvená, takže
nevidíš, kde má tu komoru. Vidíš
zvíře a musíš vědět, kde ji má. Když
to nevíš, nevíš kam střílet, abys dosáhla těch 10 bodů. Tenkrát jsme
stříleli na krokodýla, v Americe mají
dokonce dinosaury… Toho krokodýla jsem viděl poprvé právě na mistrovství Evropy, ležel tam v potoce.
Říkám protihráči, hele, já nevím, kde
to má… Tak jsem natáhnul, namířil
tam, kde asi to srdce mají, prd a byla
tam jedenáctka. Tak jsme se se Slovákem zasmáli a šli jsme dál.
A neláká tě vrátit se k tomu?
Láká, furt, ale… Není ale takový
ten čas udělat si na to ten klid. Ale
doufám, že se k tomu jednou vrátím.
Co jsi vlastně dělal za školu?
Jsem vyučený instalatér a asi sedm
let jsem se tomu věnoval, ale pak přišla ta krize, tak jsem nastoupil do firmy C. Bechstein a leštím piana. To je
práce zajímavá, ale docela těžká.
A pak máš ještě jednoho pěkného
koníčka – focení. To byl taky dárek
od Ježíška?
Dárek k narozeninám. Ani nevím,
jak to tenkrát bylo. Nikdy dřív jsem
nefotil, ani na kompakty. Ale díval

jsem se na internet a říkal jsem si,
že bych mohl začít fotit, líbilo by se
mi točit tím dlouhým objektivem…
Hlavně se mi líbí cvakání toho zrcátka… Tak jsme se jeli podívat do
obchodu a odjížděli jsme s foťákem
a dvěma objektivy. Časem jsem pak
cítil, že mě ten stroj omezuje, že nedokáže všechno, co bych chtěl, ale
neměl jsem pořádný důvod koupit
si nový. A asi před rokem moje sestřenice Jana Zdražilová šla na čertovském průvodu za anděla a vymyslela,
že bych to mohl fotit. Tak jsem kvůli
tomu začal shánět blesk. Koukal jsem
po tom asi dva týdny a z hodiny na
hodinu byl nový foťák. Tak jsem se
tomu zase začal věnovat, zkoušet, co
to umí, fotil jsem sestřenice, pak Lukáš Sojka, jak běhá orienťák, říkal, že
běží v zimě závod Zaloňovská desítka, tak říkal, jestli bych si tam nechtěl
něco nafotit. Tak jsem se domluvil
s pořadatelem a bylo z toho moje
první focení pro někoho. Pak ještě
dvě akce tady v Albrechticích, ale jinak fotím pro sebe.
Co tě nejvíc baví fotit?
Asi příroda, kytičky, noční obloha… Je na to klid, nehýbe se to…
Rád fotím v Albrechticích. Nejradši
to mám asi kolem řeky, v každém
ročním období. Ale nejvíc času na
focení mám teď na podzim, když už
začíná být zima a pak na přelomu
zimy a jara.
Tak to už musíš mít materiál na
celou fotoknihu o Albrechticích, ne?
Ani ne, jsem k sobě hodně kritický. A vůbec na všechno. Když to není
dokonalý, tak se mi to nelíbí. Musí to
být přesně podle mých představ, aby
se mi to líbilo.
Co na závěr popřát? Snad jen ať
Martinovi jde vše, na co sáhne, jako
doteď. A třeba se v Albrechticích
najde někdo, kdo by se od Martina
nechal lukostřelbě učit a na další zahradě se zrodí další Robin Hood…
Eva Králová
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BIGBANĎATA ZÁŘÍ I ZA HRANICEMI OKRESU A KRAJE
Swingový orchestr Bigbanďata nám zahraje (nebo již zahrál?)
12. října v 16:00 hodin na albrechtické návsi, dovolte mi tedy pár
slov o jejich historii a nedávných
úspěších.
Swingový orchestr ZUŠ Bigbanďata slaví právě nyní své 4. narozeniny a navazuje na tradice Mladého
týnišťského big bandu, který už drží
v Týništi nad Orlicí 27 letou stráž
nad swingovou hudbou. V letošním školním roce je orchestr tvořen
z cca 26 žáků Základní umělecké
školy v Týniště nad Orlicí. Málokdo
ale ví, že v Bigbanďatech hrají i naši
šikovní mladí spoluobčané, naši
Albrechťáci. Když budu konkrétní
– Jiří Vojtěch, Filip Králík, Karolína
Mylerová. Členové souboru ZUŠ
jsou velmi mladí, ale dokázali toho
již opravdu hodně. Všichni jsou
úžasní, skvělá parta lidí, kteří nám
ukazují, že hudba stále žije, vytvářejí
neopakovatelnou atmosféru, tvoří
zážitky pro sebe i pro nás posluchače. Milovníci dobré hudby znají
mladé muzikanty z koncertů ZUŠ
a tradičního swingového festivalu
v Týništi nad Orlicí. Bigbanďata roz-
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dávají radost ale nejen v Týništi nad
Orlicí. V září se ctí reprezentovali
naši vlast na mezinárodním soutěžním hudebním festivalu Euromusiktage v severoněmeckém městě Bösel
společně s hradeckým orchestrem
ZUŠ Střezina Safari. V Německu je
čekalo soutěžní klání, přenádherný
a velmi honosný pochod městem
(Parademarch) všech zúčastněných
kapel a orchestrů (pozn. 36 souborů
z celé Evropy, celkem 1 100 hudebníků - nejvíce za celou dobu), koncerty po celém německém městě
či hodinu vzdáleném přímořském
městě Horumersiel (pobřeží Severního moře).
Dalším velkým zážitkem pro
big band byl velmi zdařilý koncert
12. 9. 2019 ve Valdštejnských zahradách, kde sídlí Senát ČR. Záštitu nad koncertem převzal JUDr.
Miroslav Antl. Příjemný podvečer
v těchto nádherných prostorách byl
naplněn známými swingovými melodiemi. Bigbanďata si koncert užívala, bavila sebe i diváky sólovými
výstupy a nápaditou choreografií.
Zaplněné hlediště nadšeně odměňovalo hudebníky velkým potleskem.

Rozhodně se patří co nejsrdečněji
poděkovat kapelníkovi Janu Pírkovi,
řediteli ZUŠ Pavlu Plašilovi, Václavu
Hlouškovi a Tereze Myšákové, která
o všechny starostlivě pečuje.
Týnišťská Bigbanďata zářila v Senátu, tak zněla slova pana senátora
JUDr. Miroslava Antla na jeho oficiálních FB stránkách.
Převzato z FB pana senátora JUDr.
Miroslava Antla:
Stejně jako před šesti lety jejich
starší spolužáci coby dixilendový
soubor Black Buřiňos i včera odpoledne v rámci Hudebního léta v Senátu sklízela ovace, obdiv a uznání
četných návštěvníků senátní Valdštejnské zahrady i swingová BIGBANĎATA, tedy 25 mladých hudebníků ze Základní umělecké školy
v Týništi nad Orlicí…!
Před hodinovým vystoupením
v Sala Terreně absolvoval sympatický soubor v doprovodu svého
dirigenta Jana Pírka a ředitele ZUŠ
Pavla Plašila prohlídku Valdštejnského paláce a přilehlých zahrad.
A samotný koncert? Skvělá (re)prezentace našeho senátního obvodu,
ale i kraje - a na zahraničních turné

i republiky! DĚKUJEME: mladým
muzikantům, kteří bavili nás (i sebe
:-)), hráli nám (a hráli si :-)) - a to
v pohodě, s úsměvem a naprosto
profesionálně, dále i řídícímu dirigentu Honzovi, jakož i řediteli
ZUŠ, který vystoupení fundovaně
moderoval. A VELKÝ DÍK patří
i desítkám obětavých rodičů, kteří
své děti k hudbě vedou a výrazně je
podporují!
I Vám všem přeji krásné víkendové zážitky - kulturní, sportovní, společenské, relaxační aj. :-) #mirekantl
Milá Bigbanďata, děkujeme za
nádherné zážitky, které díky vám
můžeme získávat. Těší nás, že jste
taková správná parta, kterou pojí
skvělá muzika a přátelství. Pan senátor Antl navrhl, abyste si na svém
transparentu Bigbanďata změnili
háček nad D na královskou korunku, protože si to skutečně zasloužíte. Naprosto souhlasíme a přejeme
hodně společných radostí s dobrou
muzikou!
Ve spolupráci se ZUŠ Týniště n. O.
a pyšnými rodiči – Alena Mylerová
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VELKÝ ÚSPĚCH ALBRECHTICKÉ MAŽORETKY NA MISTROVSTVÍ EVROPY VE FRANCII
ma si to užili a byli v sedmém nebi.
Byla to paráda. No a v neděli už stály v deset hodin ráno v plné polní,
připraveny, porvat se o co nejlepší umístění, s ostatní konkurencí
v kategorii velkých formací show
kadet. Byl to boj veliký a co stát to
jiné pojetí. Myšlenky trenérek při
sledování ostatních týmů, se začaly
ubírat úplně jiným směrem. Zjistily,
že absolutně netuší, jestli bude porotu zajímat preciznost gymnastiky
a acroby, nebo počet zvedaček až
nad hlavu i v kategorii kadet. Nebo
jestli je bude zajímat práce s pomy
ve vysokých levlech za sebou a počet výhozů. Pravidla byla sice daná,
ale pro český tým trošku neobvyklá
s povolenými zvedačkami až nad
hlavu v kategorii kadet. Jasně, že
holky měly také zvedačky, ale né až
nad hlavu a ne v takovém množství,
jak o ostatní. Avšak česká preciznost, gymnastika, acroba a práce
s pomy sklidila své vytoužené ovoce. Zážitek to byl úžasný a výsledky
neskutečné. Prostě EUFORIE NA
PLNÉ KOULE! Omlouváme se za
ten výraz, ale bylo to něco úplně jiného a SKVĚLÉHO!!!
A tady už jsou výsledky z Mistrovství Evropy ve Francii EMA států
EU:

1. místo Sabrina Nguyen, Mistr
Evropy EMA, sólo pom show kadet
1. místo Markéta Liana Bímová,
Mistr Evropy EMA sólo pom show
senior
1. místo Nella Izáková a Sabrina
Nguyen, Mistr Evropy EMA duo
pom show kadet
2. místo Karolina Saparbajevová,
I.Vícemistr Evropy EMA, sólo pom
show kadet
2. místo VELKÁ FORMACE
POM SHOW KADET I.VÍCEMISTR Evropy EMA
9. místo Jaroslava Čechová sólo
pom classic senior
Rády bychom podotkly, že i umístění na deváté příčce v kategorii classic pom senior, tedy v první desítce
je krásný a úspěšný výkon, protože
i kategorie classic senior byla velmi
silná, s kvalitní konkurencí.
Mažoretky POM POM Dance
DDM DĚKUJÍ všem rodičům, kteří je doprovázeli a všem, kteří jim
ze svých domovů fandili. Také DĚKUJEME Všem, kteří dívky finančně podpořili a ony mohly vyjet na
toto krásné Mistrovství Evropy.
Miroslava Lejla Knajflová,
hlavní vedoucí, Mažoretky
POM POM Dance DDM

 Jaroslava Čechová - 9. místo v kategorii sólo pom classic senior
Obec Albrechtice n. O. poskytla
DDM Týniště n. O. neúčelový finanční dar ve výši 5 000,– Kč a podpořila tak velký úspěch….
Mažoretky POM POM Dance
DDM Týniště nad Orlicí na Mistrovství Evropy ve Francii v Agenu
ve dnech 28. 8. –2. 9. 2019
Koncem srpna a začátkem
září 2019 vrcholila soutěžní sezóna pro tým Mažoretek POM POM
Dance DDM. Skvělé výsledky v podobě zlatých, stříbrných a bronzových medailí ve finálových kolech
České republiky je posunuly až na
Mistrovství Evropy do francouzského Agenu, městečka na jihu Francie,
cca 200 km od Biskajfského zálivu
a cca 150 km od Toulousu. Počasí
bylo až moc krásné, stále vedro :),
ale pořád lepší než déšť. Plně jim
to vynahradila krásná klimatizovaná hala v Kongresovém centru,
kde se Mistrovství Evropy konalo.
Na cestu vyjely 28. 8. kolem desáté
hodiny dopoledne a šťastně dorazily do Agenu k hale kolem deváté
hodiny dopolední 29. 8. Omrkly
prostory, proběhl trénink a ve večerních hodinách vystartovaly na
ubytování, které měly cca hodinku
cesty od Agenu. A pátek ráno jim to

začalo. Na start se jako úplně první
postavila Sabrinka Nguyen se svým
sólem. Hned za ní startovala Kajka
Saparbajevová, pak v seniorkách
následovala Markéta Liana Bímová
a jejich závodní dopolední šílení
uzavřelo duo Elvis, Nellinka Izáková a Sabrinka Nguyen. Odpoledne
jim napětí pokračovalo a na start se
postavila Jaroslava Čechová v kategorii sólo pom classic. Na vyhlášení
sóloformací a dua si musely počkat
až do sobotních večerních hodin.
Byly to nervy, protože konkurence
byla veliká a parametry na umístění
na bedně byly přísně dané. Jen pro
upřesnění, když se náhodou stalo, že
kategorie byla málo obsazená, porota měla dané bodové rozmezí, ve
kterém se daná choreografie mohla
umístit. Takže se také stalo, že startovala jedna choreografie v dané kategorii, ale byla až čtvrtá, což všem,
zdálo být objektivně ohodnocené,
oproti výkonu, který soutěžící dívky předvedly. Ale to jen na okraj.
Prostě nic není zadarmo. Sobotu
měly volnou a tak se po dopoledním
tréninku vypravily do Aqualenu,
hned vedle Agenu. Nic lepšího nemohli dívkám dopřát. Voda prostě
uzdravuje a dodává sílu. Holčičky
byly nadšené a i rodiče s trenérka17
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OMEZENÍ TONÁŽE MOSTU ALBRECHTICE N. O. – TÝNIŠTĚ N. O.
Z důvodu snížení tonáže mostu
mezi Albrechticemi nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí dochází s platností od 7. 10. 2019 do odvolání k následujícím změnám ve veřejné linkové
autobusové dopravě:
- Spoje, které jsou zajišťovány
malokapacitními vozidly, jedou
v nezměněné trase v relaci Týniště
nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí
– Žďár nad Orlicí – Borohrádek.
- Spoj 660503/1 s odjezdem v 6:24

je veden velkým autobusem odklonem po objízdné trase přímo do Borohrádku, odtud na návazném spoji
přes Žďár nad Orlicí do Albrechtic
nad Orlicí.
- Školní spoj z Albrechtic nad
Orlicí je zajištěn velkým vozidlem
s odjezdem v 6:53. Spoj pokračuje
přes Novou Ves, Žďár nad Orlicí
do Borohrádku (7:06) a odtud jako
návazný spoj (možnost přímého odbavení) do Týniště nad Orlicí (7:26).

Ceny jízdného jsou shodné i pro
spoje jedoucí oklikou.
- Dopolední spoj je veden v 8:32
z Borohrádku přes Žďár nad Orlicí
do Albrechtic nad Orlicí.
- Dopolední spoj je veden v 8:43
z Albrechtic nad Orlicí přes Novou
Ves a Žďár nad Orlicí do Borohrádku, odkud pokračuje jako návazný
spoj do Týniště nad Orlicí. Návaznost na vlaky v Týništi nad Orlicí
u tohoto spoje zůstává zachována.

Zároveň mají cestující v Borohrádku možnost vzájemně přestoupit z/
na linku 660553 směr Rychnov nad
Kněžnou.
- Podvečerní spoj je veden mikrobusem místo v 18:05 již v 17:37 z Týniště nad Orlicí dle dlouhodobého
požadavku cestujících. Z Borohrádku bude veden spoj v 18:03 do Týniště nad Orlicí. Na tento spoj bude
nasazován mikrobus.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky připravilo pro všechny spoluobčany informační leták „Bezpeč-
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nostní desatero“. Důvodem, který
vedl k vydání tohoto informačního
letáku je fakt, že každý rok dochází
v domácnostech po celé ČR k více

než tisícovce požárů, při kterých na konkrétní problém, který souviumírají desítky lidí a stovky jich sí s bydlením, ve snaze snížit počet
jsou zraněny. Smyslem a účelem obětí a výši škody na majetku.
naší informační kampaně je zacílit
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Léto je pryč a já si opět lámu hlavu,
co napíšu do článku, když se téměř nic
nedělo. Během prázdnin nebyl žádný
výjezd, takže nebýt našeho retro týmu
od koňky, opravdu bych nevěděl,
co napsat. Naše historické družstvo
se zúčastnilo dvou akcí. V prvním
případě se jednalo o Loučení s létem v místním domově důchodců,
kde stejně jako v loňském roce kluci
předvedli, jak se hasičskou proudnicí
kropí zeleň. Na dvoře domova je při
této akci málo místa, neboť jsou tam
postavené lavičky, gril a stany na večerní párty nejen pro starší a pokročilé. A když tam do tohoto prostoru
najede koňka a hasičská cisterna,
zbývají jen dvě možnosti. Pokropit
tůje nebo obsluhu grilu. Ale při pohledu na řeznické náčiní v jeho rukou
bylo rozhodnuto. Dva útočné proudy,
směr tůje…. Další akcí byla oslava
SDH v Potštejně. Kluci s koňkou tam
opět slavili úspěch. Jejich vystoupení

se líbilo. A to by bylo asi tak vše z naší
činnosti za poslední období.
Ale rád bych zmínil jeden velký problém na silnicích a tím je tzv.
záchranářská ulička. Jelikož jsme
v mnoha věcech originální stát, tak
před úpravou zákona platilo, že na tří
a více proudé silnici se při průjezdu
vozidla s právem přednosti v jízdě řidiči v levém a středním pruhu řadili
společně doleva a řidiči v pravém jízdním pruhu doprava ke krajnici tak,
aby uprostřed vytvořili záchranářskou
uličku. Přesně naopak, než to měly
ostatní evropské státy. Takže při průjezdu sanitky, hasičů, či policie nikdo
nevěděl, kam se má uhnout a když se
do toho namotal třeba Němec, který
to má doma naruby, byl problém na
světě. Pak se ale pár chytrých hlav
dalo dohromady a usoudilo, že by
bylo dobré sjednotit pravidla s ostatními evropskými státy. Každý řidič by
měl vědět, že záchranka, sanitka, ha-

siči a policie mají v silničním provozu při pohotovostním výjezdu právo
přednosti v jízdě. Málokterý řidič už
ale ví, jak se chovat v situaci, kdy stojí
v koloně a slyší pomalu se blížící sirény s modrým majákem. Na českých
silnicích se totiž v podobných situacích dál tvoří místo tzv. záchranářské
uličky, chaos. Jak se tedy chovat v koloně, když se blíží sanitka, hasiči, policie či jiné vozidlo s právem přednosti
v jízdě? Po úpravě zákona od srpna
loňského roku platí, že: Na dvouproudé silnici se řidiči v levém pruhu řadí
vlevo a řidiči v pravém pruhu vpravo
tak, aby uprostřed vznikla záchranářská ulička. Na tříproudé silnici se řidiči v levém jízdním pruhu řadí vlevo,
řidiči ve středovém a pravém pruhu
vpravo ke krajnici. Na čtyřproudé
silnici se řidiči v prvním pruhu zleva
řadí doleva a řidiči v ostatních pruzích
doprava tak, aby záchranářská ulička
vznikla mezi prvním a druhým levým

pruhem. Na obrázku pod článkem
je celkem jednoduchá pomůcka pro
zapamatování.
Každý řidič by měl při dojíždění do
kolony vozidel počítat s tím, že takováto situace může vzniknout a nechávat si před sebou pár metrů k dobru
na uhnutí. Záchranářskou uličky
mohou využívat pouze vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla správce
pozemní komunikace a vozidla určená k odstranění následků dopravní
nehody nebo překážek provozu, které
se vyskytují na pozemních komunikacích. Pokud porušíte tato pravidla
a neoprávněně využijete uličku, třeba tím, že pojedete pro rohlíky v těsném závěsu za hasičema, můžete být
potrestáni pokutou až do výše 2 500
korun.
Dodržováním tohoto pravidla se
budete na záchraně lidských životů
podílet i vy za volantem.
Za SDH Josef Jakl

 Jednoduchá pomůcka pro zapamatování - průjezd záchranářskou uličkou
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KRBOVA PLAVBA
Skoro se tomu nechce ani věřit,
ale v létě to byly už dva roky, co nás
opustil náš oblíbený hostinský, kamarád, soused, pan Krb. Už potřetí
jsme proto uspořádali plavbu v kánoích po Orlici na jeho počest.
Stejně jako vloni bylo sucho proti
nám, a přestože jsme koncem července prosbami přivolávali dešťové
mraky, nebylo to nic platné. Dva dny
před plánovaným startem bylo v Kostelci nad Orlicí 17 cm vody a v den

plavby byla Divoká Orlice označena
za nesjízdnou. Plán B byl stejný jako
v roce 2018 – vyjet z Týniště nad Orlicí a skončit v Krňovicích. S pomocí zaměstnanců týnišťského Rampa
Sportu jsme se ale nakonec rozhodli
pro plán C – vyrazit z Čermné nad
Orlicí. A snad to nebyla vůbec špatná
volba. Přestože v předpovědích strašili, že bude chladno a deštivo, sprchlo až těsně před cílem. Prý i voda
docela tekla a okolí řeky bylo krásné,

proběhlo i obvyklé opékání párků
a dobrá nálada nikoho neopustila až
do cíle.
Bohužel si to téměř polovina vodáků těsně před startem rozmyslela
(rázem plulo jen 11 místo původních
20 lodí) a Rampa Sport nám pochopitelně naúčtoval finanční postih za
zrušené rezervace, což mě přimělo
k tomu, abych příští rok od všech přihlášených vybírala alespoň zálohu.
Všichni zúčastnění nakonec zdár-

ně dojeli do Týniště, odkud se přesunuli na právě znovu otevřenou zahrádku restaurace Na Drahách, kde
už na nás čekali muzikanti – Zdeněk
Bureš, Jiří Kapucián, Jiří Dolínek
a Milan Myšík. Ti hráli a zpívali a báječně nás bavili až do pozdních večerních hodin. Tímto bych jim chtěla
poděkovat, že to pro nás a pro pana
Krba každoročně dělají. A budeme se
těšit zase za rok, ahoooj!
Eva Králová

Společenská kronika
počet obyvatel k 30. 9. 2019
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Jedna z největších sbírek malých kovových
modelů aut, přes 6 000 modelů
historických vozů v měřítku
1:43 a 1:64

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům, že se přišli
dne 21. 05. 2019 rozloučit s naším drahým zesnulým Jaroslavem
Hlušičkou.
Zarmoucená rodina
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přátelům a známým,
kteří nám projevili upřímnou soustrast nad úmrtím pana Zdeňka
Pavlíka.
rodiny Pavlíkovy

Muzeum - ul. Smetanova 395, Týniště n./Orlicí
Bližší informace naleznete zde:
autíčkové muzeum - web: autickovemuzeum.webnode.cz
Plakát_Muzeum_autíček_A1_tisk.indd 3
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Děkuji členkám SPOZ a panu
starostovi Kratěnovi za gratulaci
k mému životnímu jubileu.
Hana Lödarová
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